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EDIÇÃO: 232
DICAS PARA SUA EMPRESA
DEIXE A RAIVA SECAR

Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um
joguinho de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas.
No dia seguinte, Júlia sua amiguinha, veio bem cedo convidála para brincar.
Mariana não podia, pois iria sair com sua mãe naquela manhã.
Júlia então, pediu a coleguinha que lhe emprestasse o seu
conjuntinho de chá para que ela pudesse brincar sozinha na
garagem do prédio.
Mariana não queria emprestar, mas, com a insistência da
amiga, resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar todo o
seu ciúme por aquele brinquedo tão especial.
Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu
conjuntinho de chá jogado no chão.
Faltavam algumas xícaras e a bandejinha estava toda
quebrada.
Chorando e muito nervosa, Mariana desabafou:
‘Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo?
Emprestei o meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda deixou
jogado no chão.
Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir
ao apartamento de Júlia pedir explicações.
Mas a mãe, com muito carinho ponderou:
‘Filhinha, lembra daquele dia quando você saiu com seu
vestido novo todo branquinho e um carro, passando, jogou
lama em sua roupa? Ao chegar em casa você queria lavar
imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou.
Você lembra o que a vovó falou? Ela falou que era para deixar
o barro secar primeiro. Depois ficava mais fácil limpar.
Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva
secar primeiro.Depois fica bem mais fácil resolver tudo.
Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu seguir o
conselho da mãe e foi para a sala ver televisão.
Logo depois alguém tocou a campainha.
Era Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão.
Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi
falando:
“Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica
correndo atrás da gente?”
Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei.
Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia me
emprestado. Quando eu contei para a mamãe ela ficou
preocupada e foi logo comprar outro brinquedo igualzinho.
Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha
culpa.’
‘Não tem problema, disse Mariana, minha raiva já secou.’
E dando um forte abraço em sua amiga, tomou-a pela mão e
levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo
que havia sujado de barro.
“A raiva nos cega e impede que vejamos as coisas como elas
realmente são”
Texto extraído do site Vencer ou Vencer
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COMUNICADOS A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste anual
dos honorários. O percentual utilizado foi baseado
nos índices que medem a inflação do período e na
demanda de serviços de cada empresa. Essa
alteração torna necessário em virtude de reajustes:
salariais, Energia Elétrica, Telefonia, Material de
Escritório, Combustível, etc...
As grandes mudanças impostas pelos Orgãos
Governamentais está fazendo com que cada vez
mais a mão de obra que a Empresa Contábil utiliza
seja cada vez mais qualificada, o que representa um
custo maior para o Escritório. 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. Cada contribuinte pode
recolher de acordo com sua renda e vontade;
Dia 09/07/2013 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932);

No dia 12/07/2013, 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

