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A Fábula da Borboleta
Certo dia, um homem estava no quintal de sua casa e
observou um casulo pendurado numa árvore. Curioso,
o homem ficou admirando aquele casulo durante um
longo tempo.
Ele via que a borboleta fazia um esforço enorme para
tentar sair através de um pequeno buraco, sem
sucesso. Depois de algum tempo, a borboleta parecia
que tinha desistido de sair do casulo, as suas forças
haviam se esgotado.
O homem, vendo a aflição dela para querer sair
resolveu ajudá-la: pegou uma tesoura e cortou o
restante do casulo para libertar a borboleta. A
borboleta saiu facilmente, mas seu corpo estava
murcho e as suas asas amassadas.
O homem, feliz por ajudá-la a sair, ficou esperando o
momento em que ela fosse abrir as asas e sair voando,
mas nada aconteceu. A borboleta passou o resto da
sua vida com as asas encolhidas e rastejando o seu
corpo murcho. Nunca foi capaz de voar…
O homem então compreendeu que o casulo apertado e
o esforço da borboleta para conseguir sair de lá, eram
necessários para que o fluido do corpo da borboleta
fosse para as suas asas para fortalecê-las e ela poder
voar assim que se libertasse do casulo.
Moral da história:
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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;
Nos meses de maio e junho entregamos a declaração
de Imposto de renda das Empresas, que será cobrada no
próximo recibo;
As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO);
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 15/07/2012 deverá retirá-lo junto a
Prefeitura Municipal.

Dia 27/07 (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.

Às vezes o esforço é necessário para o nosso
crescimento e fortalecimento.
Se vivêssemos a nossa vida sem passar por quaisquer
obstáculos, talvez não conseguíssemos ser tão fortes
quanto podemos ser.

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
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