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No dia 16/11/2012 (sexta-feira) o escritório
estará fechado por motivo de compensação.
DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

A Cigarra e a Formiga
ATENÇÃO!
Manhã clara de verão, céu sem nuvem, azulado, velha
mangueira florida, um formigueiro a seu lado.
Saindo de lá do fundo, das galerias do chão, a cantiga das
formigas mais parece um cantochão.
Entretanto, bem no alto, lá na mangueira florida, uma cigarra
feliz, canta a alegria da vida. A cigarra é uma grande cantora e
passou o verão todo cantando lindas canções no alto de uma
árvore.
Ficava o dia inteiro cantando e olhando as formigas
trabalharem sem parar.
O verão passou.
O inverno chegou.
A formiga, precavida, recolheu-se ao formigueiro, pois
trabalhando no estio, havia enchido o celeiro.
A cigarra que havia cantado todo o verão ficou sem roupa para
o frio e sem migalha de pão.
E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do ramo
mais alto e foi procurar a formiga.
A formiga olhou por uma fresta e perguntou:
- Quem é você? O que quer?
- Eu sou a cigarra que mora no alto da árvore, cantei o verão
todinho e agora não tenho comida nem casa para me abrigar
do vento e do frio.
- Ah, cantava?
- Pois agora dance!
A cigarra argumentou:
- Desculpe, mas o seu canto é muito triste. E se eu deixar de
cantar, nem a senhora resiste.
Então, a cigarra pôs-se a cantar, junto com as formigas.
A formiga não disse nada.
A cigarra ia saindo entristecida, quando a formiga chamou.
- Puxa vida! Então era você que ficava alegrando nossas vidas
enquanto trabalhávamos? - disse a formiga.
- Sim, era eu mesma - disse chorando a cigarra.
- Eu acho que tem razão, minha cigarra querida! Vivo
juntando mil coisas e desperdiçando a vida. Quem trabalha
como nós, dia e noite, noite e dia, precisa de vez em quando,
de quem lhe traga alegria.
- Pode entrar, fique conosco. E assim, juntemos a cantiga da
cigarra com o trabalho da formiga.
Depois que o inverno se foi, a cigarra continuou a cantar,
alegrando a vida de toda a bicharada da floresta.
Adaptação fabula de Esopo

Empresa Optante pelo Simples Nacional
que possuir débitos tributários
(Impostos e/ou contribuições) serão
desenquadradas do Sistema ou ainda
poderão ter a sua inscrição cassada.

Dia 20 de novembro é FERIADO no Município de
Piracicaba (Aniversário da Morte de Zumbi dos
Palmares);
Dia 08 de dezembro é FERIADO no Município de
Piracicaba. Porém, as empresas do comércio geralmente
trabalham neste dia e compensam posteriormente;
No mês de dezembro de 2012, como em todos os
anos, o escritório permanecerá fechado em virtude de
férias coletivas no período de 21/12/2012 a 31/12/2012.
Será mantido atendimento emergencial, utilizando-se
secretária eletrônica para contatos;
Os comprovantes de pagamento: Água, Luz,
Telefone, Guias de Impostos, Rescisão de Contrato e
Recibo de Férias, devem ser enviados ao Escritório sem
falta.
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

