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Felicidade, que sensação é essa?
Dicionário: Felicidade é qualidade ou estado de feliz; ventura,
contentamento.
Feliz é o ser ditoso, afortunado, venturoso. Contente, alegre, satisfeito.
Que denota, ou em que há alegria, satisfação, contentamento.
A conquista da felicidade vem no aprendizado diário de viver sabendo
aceitar e expressar os desejos e sentimentos, construindo os próprios
projetos de vida e empenhando-se para realizá-los.
Um sentimento que expressa de alguma forma, satisfação em ter uma
necessidade saciada, um projeto realizado.
Alguns aprenderam a não ter vontade própria. Só sabem realizar a
vontade dos outros, projetos pelos outros, não têm suas próprias
respostas, mostram-se carentes e inseguros. Só conseguem agir
quando tem garantia, segurança e estabilidade do resultado.
Os acomodados, conformam-se com o porto seguro, na falsa certeza
de não arriscar, porque a busca do desconhecido, é sempre arriscada e
menos estática. E assim, vivem uma felicidade aparente, deixando de
buscar e conhecer a sensação da felicidade pela vitória. São derrotados
por si mesmo, deixando de assumir novos papeis, conformam-se com
a monotonia.
Por não suportar a frustração pela derrota, por um objetivo não
alcançado, por um sonho não realizado..., não compete, não tem
objetivos, não sonha. Tem ainda aquele que inicia sua meta sendo um
faxineiro, mas decide conquistar a presidência. E se consegue
alcançar, na sua busca, a vice-presidência, já é motivo de frustração e
infelicidade, por não ter chegado ao ponto mais alto.
Os invejosos destroem, menosprezam a vitória do outro, porque assim,
deixam de olhar para si, e ver que para eles faltou a coragem e a força
do outro.
A maneira de ser de muitos, é pura representação.
A sensação de felicidade também é individual.
A felicidade plena e absoluta não existe. Também não existe receita,
manual que possa dar garantia plena de viver 100% feliz.
A busca é por mais momentos e sensação de felicidade.
Para Refletir:
"A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos
outros." (Confúcio)
"Não é a força, mas a constância dos bons sentimentos que conduz os
homens à felicidade." (Friedrich Nietzsche)
"Ninguém tem a felicidade garantida. A vida simplesmente dá a cada
pessoa tempo e espaço. Depende de você enchê-los de alegria." (S.
Brown)
"A felicidade é a única coisa que podemos dar sem possuir." (Voltaire)
"A meta da existência é encontrar felicidade, o que significa encontrar
interesse." (Alexandre Sutherland Neill)
"A infelicidade pura e completa é tão impossível quanto a pura e
completa alegria." (Tolstoi)
"Quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau da
decisão de ser feliz." (Abraham Lincoln)
"Creio que Deus nos colocou nesta vida para sermos felizes." (Baden
Powell)
"A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso que
fazemos do que temos." (Thomas Hardy)
"A felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido." (Marxwell
Maltz)
Trecho do texto de Márcia Homem de Mello

FELIZ NATAL e 2011 de grande FELICIDADE é
o que desejamos aos Clientes e seus
Colaboradores!

Horário Especial do Comércio em Piracicaba:
Dezembro de 2010 de 06 a 23
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00h
Sábados (11 e 18): das 09:00 às 18:00h
Domingos (12 e 19): das 09:00 às 17:00h
Dia 08 (Feriado): das 09:00 às 17:00h
Dia 24: das 09:00 às 18:00h
Dia 27: FECHADO
Janeiro de 2011:
Dia 03: FECHADO
Carnaval Março/2011:
Dia 07: 13:00 às 18:00h
Dia 08: Fechado
Dia 09: 13:00 às 18:00h
Cabe lembrar que as Empresas que funcionarem nos horários acima
necessitam ter o alvará de licença para funcionamento em horário
especial expedido pela Prefeitura Municipal no início de cada ano,
mediante requerimento do comerciante.

IMPORTANTE!!
O Escritório estará fechado de
21/12/2010 a 31/12/2010 em virtude
de férias coletivas.
COMUNICADOS A CLIENTES:
•

Neste mês, até 15/12/2010, como em todos os anos, estaremos
recebendo a TAXA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE
EXERCÍCIO;

•

A 2ª parcela do 13º Salário deverá ser paga até 20/12/2010;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem multa, até
20/12/2010;

•

Nos dias 29 e 30 de dezembro estaremos recolhendo as Notas
Fiscais;

•

As empresas que estarão fechadas nos dias 29, 30/12 e 03/01,
favor comunicar ao escritório para combinar a coleta de Notas
Fiscais e entrega de guias e holerites.
A empresa ganhadora da calculadora sorteada entre as empresas que
devolveram as avaliações foi:
Fazenda São Francisco (Luiza B. Laude)
O sorteio foi efetuado na presença da cliente:
Marilene Tofoli Pessutti (Lotérica Santa Terezinha)
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!
(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br
HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO ESCRITÓRIO:
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 17:30h

Serviço com qualidade

é o nosso Objetivo

