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OUTUBRO/2011
COMUNICADOS A CLIENTES:
ATENÇÃO:
SE SUA EMPRESA POSSUI EMPREGADOS, LEIA COM
ATENÇÃO OS ESCLARECIMENTOS ABAIXO SOBRE A
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO E A MEDICINA
OCUPACIONAL.

No mundo empresarial erros valem dinheiro. Toda
aprendizagem custa caro. Se estiver prestes a dar um
passo ousado, calcule o custo potencial dos erros de
gerenciamento e veja se a taxa risco-recompensa é
confortável e válida. Não se esqueça de considerar a
pior das hipóteses. Para aproveitar melhor o
processo de aprendizagem que um erro pode lhe dar,
siga as dicas abaixo:
•
Quando cometer um erro, pergunte-se: “O
que aprendi?”
•
Pergunte-se também: “Como evitar que
aconteça novamente?”
•
“Apresse-se devagar”
•
A falta de foco rouba recursos e lucros do
negócio principal! Os ganhos em potencial
compensam o risco?
•
Não deixe de considerar a pior das hipóteses e
de analisar a sua capacidade de administrar
financeira e emocionalmente a situação.
“O único lugar onde os tolos podem aprender é a
escola da experiência.”
Benjamin Frankilin (1706-1790), estadista, escritor e
cientista
Neste mês, nossa empresa completa 26 anos de
fundação e é momento de mais uma vez demonstrar
a nossa gratidão pela confiança depositada. A cada
dia que passa, aproveitamos para enriquecer nosso
conhecimento com a experiência de cada
acontecimento. Neste período de vida da empresa a
legislação, os conceitos e o modo operacional dos
serviços sofreram muitas alterações e fomos
obrigados a nos adaptar, sempre levando em conta a
prestação de serviço eficiente e a comodidade de
nosso Cliente.
Obrigado pela confiança e preferência!
Um Abraço!

NR NR Contábil

1.O que é Segurança do Trabalho ?
Segurança do trabalho pode ser entendida como o conjunto de
medidas que visam minimizar os acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física
e mental e a capacidade de trabalho do empregado.
2. Porque minha empresa precisa constituir equipe de
Segurança do Trabalho?
Porque é exigido por Lei. Por outro lado, a Segurança do
Trabalho faz com que a empresa se organize, aumentando a
produtividade e a qualidade dos produtos, melhorando as
relações com empregados, fornecedores e clientes.
E TAMBÉM PARA NÃO SOFRER PENALIDADES (MULTAS)
OU ATÉ SEREM OBRIGADAS A INDENIZAR SEUS
EMPREGADOS POR MOTIVO DE ACIDENTES DO TRABALHO
OU DOENÇAS OCUPACIONAIS.

3. Que é acidente de trabalho?
Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício de
atividade a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou
perturbação funcional, podendo causar morte, perda ou
redução permanente ou temporária da capacidade para o
trabalho.
Equiparam-se aos acidentes de trabalho:
1.

O acidente que acontece quando você está prestando
serviços por ordem da empresa fora do local de
trabalho;

2.

O acidente que acontece quando você estiver em
viagem a serviço da empresa;

3.

O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o
trabalho ou do trabalho para casa;

4.

Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo
de trabalho);

5.

Doença do trabalho (as doenças causadas pelas
condições do trabalho).
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

Nelson Roberto Quartarolo
Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

