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O Escritório estará fechado de
21/12/2011 a 31/12/2011 em
virtude de férias coletivas.

A história da águia…uma lição de vida

A águia é a ave que possui maior longevidade da
espécie. Chega a viver setenta anos.

COMUNICADOS A CLIENTES:

Mas para chegar a essa idade, aos quarenta anos ela
tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos
quarenta ela está com as unhas compridas e flexíveis,
não consegue mais agarrar suas presas das quais se
alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva.
Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e
pesadas em função da grossura das penas, e voar já é
tão difícil!
Então a águia só tem duas alternativas: Morrer, ou
enfrentar um dolorido processo de renovação que irá
durar cento e cinquenta dias.
Esse processo consiste em voar para o alto de uma
montanha e se recolher em um ninho próximo a um
paredão onde ela não necessite voar. Então, após
encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o
bico em uma parede até conseguir arrancá-lo.
Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o
qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas
unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas
penas. E só cinco meses depois sai o formoso vôo de
renovação e para viver então mais trinta anos.
Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar
por algum tempo e começar um processo de
renovação. Para que continuemos a voar um vôo de
vitória, devemos nos desprender de lembranças,
costumes, velhos hábitos que nos causam dor.
Somente livres do peso do passado, poderemos
aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre
nos traz.
Que o tempo do Natal seja uma
oportunidade de reflexão e renovação!!!
Feliz Natal e 2012 repleto de realizações são os
nossos desejos :

•

Neste mês, até 15/12/2011, 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 20/12/2011;

•

O INSS sobre o 13º Salário deverá ser recolhido, sem multa, até
20/12/2011;

•

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

•

As empresas que estarão fechadas nos dias 29, 30/12 e 02/01,
favor comunicar a NR Contábil para combinar a coleta de Notas
Fiscais e entrega de guias e holerites.
Horário Especial do Comércio em Piracicaba:
Dezembro de 2011 - Do dia 06 ao dia 23
Segunda a Sexta-feira: das 09:00 às 22:00h
Sábados: das 09:00 às 18:00h
Domingos (11 e 18): das 09:00 às 17:00h
Dia 08 (Feriado): das 09:00 às 17:00h
Dia 24 (sábado): das 09:00 às 18:00h
Dia: 26 Fechado
Dia: 31 (sábado): das 09:00 às 15:00hs
Dia 02 janeiro 2012: Fechado
Carnaval Março/2012:
Dia 20/02/2012 - das 13 as 18 horas
Dia 21/02/2012 - Comércio FECHADO
Dia 22/02/2012 - das 13 as 18 horas

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.
A empresa ganhadora da calculadora sorteada entre as empresas
que devolveram as avaliações foi:
??????????????
O sorteio foi efetuado na presença da cliente:
??????????????????
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

