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DICAS PARA SUA EMPRESA
As três caixas da vida
Segundo o escritor Richard Bolles, nossa vida está dividida em três
caixas:
1. Caixa da Educação
2. Caixa do Trabalho
3. Caixa da Aposentadoria
Nos treinamentos, quando apresento essas caixas, faço a seguinte
pergunta: "Em qual caixa você tem o maior foco hoje?" Será que você
consegue descobrir o que todos respondem (ou a maioria)? Obviamente,
a resposta é Caixa do Trabalho.
Segunda pergunta: "Quem tem se dedicado à Caixa da Educação?"
Alguns respondem que estão estudando, outros dizem que gostariam de
estudar, mas não conseguem tempo.
Terceira pergunta: "Quem tem se dedicado à Caixa da Aposentadoria?"
Poucos (muito poucos) respondem que sim e ao questioná-los sobre o que
têm feito, a resposta é "Previdência Privada".
Vamos verificar qual a ligação entre essas três caixas e a importância de
manter atenção sobre todas elas.
Quando somos crianças e adolescentes, nosso foco maior é sobre a Caixa
da Educação, afinal alguns pais sempre diziam ou dizem: "Você tem que
ir bem na escola, afinal você só estuda!"
Depois de ter estudado (ou não), nosso foco vai para a Caixa do
Trabalho, afinal é de lá que vamos obter dinheiro para conquistar nossos
sonhos (mesmo para "ser" você precisará de dinheiro). E aí começa o
desequilíbrio.
Quando Bolles fala da Caixa Trabalho, isso não quer dizer que você só
deva trabalhar, mas que você consiga trabalhar de uma forma
equilibrada, isto é, conciliar sua vida pessoal com a profissional. Afinal,
para que você trabalha? Para conquistar seus sonhos e muitos deles
estarão na Caixa da Aposentadoria.
Por isso, devemos pensar na conexão dessas três caixas. Se você só foca
nos estudos sem pensar em um trabalho, pode virar um estudante
profissional sem emprego.
Se você foca apenas no trabalho sem pensar nos estudos, pode se
transformar em um profissional ou empreendedor desatualizado, correndo
o risco de ficar para trás, pois sempre haverá alguém buscando aprender
mais (não estou falando apenas em estudo formal, mas ler publicações,
assistir reportagens, acessar internet são formas de estudar).
Quando você pensar na Caixa da Aposentadoria, deve refletir sobre a
forma que tem atuado na Caixa do Trabalho. Pense em sua
aposentadoria… o que você deseja fazer? Uma segunda carreira (então
tem que estudar hoje), ficar de papo para o ar (então tem que começar a
guardar dinheiro hoje), ser voluntário (então tem que começar a se
preparar hoje).
Quem você deseja que esteja com você curtindo a aposentadoria? Reflita
se você (mesmo trabalhando) tem dado atenção suficiente a essas
pessoas? Porque se não estiver, provavelmente, elas não estarão com
você no futuro e aí para que ter trabalhado tanto, ter juntado dinheiro, se
não houver ninguém para compartilhar o que você possui?
A Caixa do Trabalho é o momento crucial que servirá para alcançarmos
uma aposentadoria feliz.
Lembre-se de que é a época de juntarmos dinheiro suficiente para
vivermos bem (afinal você acha que o sistema previdenciário sobreviverá
por muito tempo?); de praticarmos exercícios e termos uma boa
alimentação para chegarmos saudáveis (de nada adianta ter dinheiro, ser
doente e gastar tudo em médicos e remédios); de cuidarmos das pessoas
que amamos para curtimos momentos bacanas juntos; de pensarmos em
um projeto pessoal (afinal, um dia nossos filhos vão cuidar de suas vidas
e pouco precisarão de nós).
Cuide dessas três caixas com muita atenção, pensando no futuro e agindo
no presente!
Texto de Valéria Nakamura

COMUNICADO A CLIENTES:
A NR Contábil iniciará em breve alguns trabalhos de
formação junto aos colaboradores de nossos clientes, ou seja,
serão realizados alguns treinamentos dentro da NR com o
objetivo de informar e formar os colaboradores e/ou sócios de
das empresas. O objetivo desse trabalho é capacitar melhor
esse colaborador fazendo com que ele possa melhorar seu
desempenho junto à Empresa-Cliente;
Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto à Receita Federal até setembro/2011;
Se sua Empresa ainda não recebeu a Taxa de Poder de
Polícia ou Licença para funcionamento da Prefeitura
Municipal, você deverá retirá-la e quitá-la, tendo em vista que
a empresa optante pelo simples nacional não pode ter débitos
tributários, sob pena de ser excluída da sistemática.
Locais para retirada da Guia:
- Prefeitura Municipal;
- Poupatempo – Av. Armando Salles de Oliveira, 2056;
-Internet: http://www.tributario.piracicaba.sp.gov.br/guias/
Código do Consumidor obrigatório nos estabelecimentos
Lei nº. 12.291 obriga comércio a possuir cópia do Código de
Defesa do Consumidor e deixá-la à disposição do Cliente.
Para IMPRIMIR uma cópia do Código de Defesa do
Consumidor, entre no site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
Multa - A Lei estipula uma multa de R$ 1.064,10 para a
empresa que descumprir a determinação.

Cliente NR: As guias pagas pela Internet devem
ter o comprovante de pagamento impresso, pois
somente nele constarão a comprovação e a data do
pagamento que são necessárias para a
contabilização das guias.
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

