INFORMATIVO

EDIÇÃO: 209
DICAS PARA SUA EMPRESA
Quem pensa Enriquece...

Seis maneiras de transformar em ouro o que se
deseja ardentemente:

JULHO/11
COMUNICADOS A CLIENTES:
CUIDADO: Setembro é data base do comércio.
Portanto, se uma empresa comercial der Aviso Prévio
(indenizado ou não) para o empregado estará sujeita ao
pagamento de multa indenizatória;

O método pelo qual DESEJO de riquezas pode ser
transformado em seu equivalente financeiro
fundamenta-se em seis práticos e definidos passo:

Nos meses de maio e junho entregamos a declaração
de Imposto de renda das Empresas, que será cobrada no
próximo recibo;

PRIMEIRO – Fixe em sua mente a quantia exata que
você deseja. Não basta dizer apenas: “Eu quero muito
dinheiro.” Determine qual o montante. (Existe uma
razão psicológica para essa determinação).

As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO);

SEGUNDO – Declare exatamente o que pretende dar
em troca do dinheiro que receber. (Nada vem de
graça.)
TERCEIRO - Estabeleça uma data definida na qual
pretende possuir a importância desejada.
QUARTO – Elabore um plano detalhado para a
realização de seu desejo e comece imediatamente,
quer se considere ou não em condições de colocá-lo
em ação.
QUINTO – Redija um documento declarando precisa
e claramente a quantia que quer conseguir,
determinando o prazo limite, especificando o que
pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o
plano a ser posto em prática para juntar dinheiro.
SEXTO – Leia a declaração escrita em voz alta, duas
vezes por dia: uma antes de deitar-se à noite e outra
assim que se levantar pela manhã. ENQUANTO LÊ,
ACREDITE QUE JÁ TEM O DINHEIRO EM SEU
PODER, VEJA E SINTA A CENA.
É fundamental seguir as instruções descritas nessas
seis etapa. É especialmente importante observar e
seguir as instruções da sexta etapa. Você talvez ache
impossível “ver-se na posse do dinheiro” antes de têlo realmente. É aí que entra o DESEJO ARDENTE.
Se você DESEJAR dinheiro tão intensamente a ponto
de o desejo virar idéia fixa, não terá dificuldade em
convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é
querer dinheiro com tal determinação que você se
CONVENÇA de que vai tê-lo.
Texto retirado do Livro “Quem pensa enriquece”.

Cliente, muitas vezes, a única prova do pagamento
do imposto é a própria guia, devidamente autenticada,
ou o comprovante emitido pelo Banco ou Internet
Banking. Mantenha as guias organizadas e envie-nos,
juntamente com as Rescisões de Contrato, Recibo de
férias e as contas pagas de: Água, Luz, Telefone para
contabilização.
Todo ano as Empresas estabelecidas no município de
Piracicaba deverão pagar Taxa de Poder de Polícia ou
Licença para funcionamento para a Prefeitura
Municipal. A empresa que não receber o carnê/guia de
cobrança até 15/07/2011 deverá retirá-lo junto a
Prefeitura Municipal.

Dia 15/07 (Sexta-Feira):
Festa “ Julhina” na NR Contábil. Durante
todo o dia serão servidos a todos que
comparecerem ao Escritório comes e bebes
típicos da época.

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 17:30 Hs

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

