INFORMATIVO

EDIÇÃO: 220
DICAS PARA SUA EMPRESA
“Pessoas que nos desafiam e nos

mantêm vivas…”
“Havia um sábio reverenciado pelo povo como
homem de Deus. Nem um dia se passava sem que
uma multidão se postasse à sua porta buscando os
conselhos, a cura ou a bênção do santo homem. Cada
vez que o sábio falava, as pessoas ouviam
atentamente tudo o que ele dizia, bebendo suas
palavras.
Entretanto, havia na platéia um sujeito desagradável,
que não perdia a oportunidade de contradizer o
mestre. Notava as fraquezas do sábio e caçoava de
seus defeitos, para a consternação dos discípulos, que
começaram a considerá-lo o diabo em vida.
Bem, um dia o “diabo” ficou doente e morreu. Todos
suspiraram de alívio. Exteriormente, mantiveram a
apropriada aparência solene, mas no coração estavam
alegres, pois as palestras inspiradas do mestre não
mais seriam interrompidas, nem seu comportamento
criticado por aquele herege desrespeitoso.
Por isso as pessoas ficaram surpresas ao ver o mestre
mergulhado em genuína tristeza no funeral de seu
maior crítico.
Quando, mais tarde, um discípulo perguntou-lhe se
lamentava o destino eterno do morto, ele disse:
- Não, não. Por que deveria lamentar nosso amigo que
agora está no céu? Era por mim mesmo que eu
lamentava. O homem, afinal, era o único amigo que
eu tinha. Agora estou cercado de pessoas que me
reverenciam. Ele era o único que me desafiava. Com
sua partida, temo parar de crescer.”
Muitas vezes, as pessoas reclamam de seus
concorrentes, de clientes exigentes, de sócios críticos,
porém são essas pessoas que avivam nossas vidas, que
nos fazem pensar, movimentar, fazer coisas
diferentes, enfim, crescermos e assim, podemos ter a
possibilidade de a cada dia nos tornarmos melhores.
Texto extraído do site Fábrica de
Empreendedores

JUNHO/2012
COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
na demanda de serviços de cada empresa. Este
reajuste se torna necessário em virtude de: reajustes
salariais, diversos reajustes da Energia Elétrica,
Telefonia, Material de Escritório, Combustível,
etc...
Juntamente com o reajuste, estamos fazendo ajustes
entre volume de serviço e os honorários. Nos
colocamos à disposição de todos os Clientes para
qualquer esclarecimento sobre os valores lançados
no Recibo do Escritório;
O Cliente que desejar aumentar seu salário de
Contribuição para o INSS, deverá entrar em contato
com o escritório, para solicitar sua alteração e
determinar o novo valor. É importante esclarecer
que não existe mais classe salarial, e que cada
contribuinte pode recolher de acordo com sua renda
e vontade;
Dia 09/07/2011 é feriado estadual (Data Magna
do Estado de São Paulo – Revolução
Constitucionalista de 1932);

No dia 20/07/2012, haverá Festa
“Julhina” no NR Contábil. Durante todo o
dia, serão servidos comes e bebes típicos a
todos os clientes que comparecerem ao
Escritório.
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

