INFORMATIVO

EDIÇÃO: 222

AGOSTO/2012

DICAS PARA SUA EMPRESA

Visão de Planejamento...
Um caçador comprou uma flauta mágica para
facilitar seu trabalho nas caçadas. Entusiasmado
com o instrumento, o caçador organizou uma
caçada.
Logo no primeiro dia, o grupo se deparou com um
feroz tigre. O caçador tocou rapidamente a flauta e,
o tigre que já estava próximo de um de seus amigos,
começou a dançar. Foi fuzilado a queima roupa.
Horas depois, a caravana foi atacada por um
leopardo que saltava de uma árvore. Ao som da
flauta, o animal transformou-se, ficando manso e
dançou. Os caçadores não hesitaram e mataram-no
com vários tiros.
E foi assim, a flauta sendo tocada, animais ferozes
dançando, caçadores matando. Ao final do dia, o
grupo encontrou pela frente um leão faminto. A
flauta soou, mas o leão não dançou. Ao contrário,
atacou um dos amigos do caçador. Logo depois,
devorou o segundo. O tocador, desesperadamente,
fazia soar as notas musicais, mas sem resultado
algum. O leão não dançava. E, enquanto tocava, o
caçador foi devorado.
Dois macacos assistiam a tudo de cima de uma
árvore e um deles falou com sabedoria: eu sabia que
eles iam se dar mal quando encontrassem o
surdinho.
Moral da Historia:
Não confie cegamente nos métodos que sempre
deram certo, pois um dia podem falhar. Tenha
sempre planos de contingência. Prepare alternativas
para as situações imprevistas. Preveja tudo que pode
dar errado e prepare-se. Esteja atento às mudanças e
não espere as dificuldades para agir.
Extraída do site Prof. Menegatti

COMUNICADO A CLIENTES:
A NR Contábil dará continuidade ao processo de formação
junto aos colaboradores de nossos clientes, ou seja,
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/2012;
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 Municipal;
-Internet: http://www.tributario.piracicaba.sp.gov.br/guias/
Código do Consumidor obrigatório nos estabelecimentos
A Lei nº. 12.291 obriga o estabelecimento a possuir cópia do
Código de Defesa do Consumidor e deixá-la à disposição do
Cliente.
Para IMPRIMIR o Código de Defesa do Consumidor, entre no
site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
Multa - A Lei estipula multa para a empresa que
descumprir a determinação.

Cliente NR: As guias pagas pela Internet devem
ter o comprovante de pagamento impresso, pois
somente ele comprova o pagamento e informa a
data, dados necessários para sua contabilização.
Portanto,
“AGENDAMENTO NÃO É PAGAMENTO”.
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

