INFORMATIVO

DIÇÃO: 234

AGOSTO/2013

MARQUE NA SUA AGENDA: 12/SETEMBRO/2013, 8:30h. Café da manhã na NR com
Troca de informações (bate-papo) Nota Fiscal Eletrônica – Emissão, dicas e dificuldades.
Confirme a presença por e-mail ou telefone.
DICAS PARA SUA EMPRESA

Quem dobrou o seu paraquedas hoje?
Charles Plumb era piloto e, certa vez, seu avião foi
derrubado, durante uma missão de combate. Ele saltou
de paraquedas, salvando a vida. Caiu em campo inimigo,
foi capturado e passou seis anos como prisioneiro.
Sobreviveu e ao retornar ao seu país, começou a fazer
palestras, relatando a sua odisseia e o que a prisão lhe
ensinara. Certo dia, em um restaurante, foi saudado por
um homem: “Olá, você é Charles Plumb, o piloto que
teve seu avião derrubado, não é mesmo?”
“Sim”, respondeu. “como você sabe?”
“Ora, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que
funcionou bem, não é verdade?”
O piloto ficou boquiaberto.
“Claro que funcionou, caso contrário eu não estaria aqui
hoje.”
Naquela noite, ele não conseguiu dormir, pensando e
pensando. “Quantas vezes vi esse homem no portaaviões e nunca lhe disse ‘bom dia?’. Eu era um piloto
arrogante e ele, um simples marinheiro.”
Pensou nas horas que o marinheiro passou
humildemente no barco, em meio a tantos outros pilotos,
tão senhores de si, como ele próprio se considerava. Mas
a sua tarefa bem realizada era a responsável por vários
deles continuarem a viver. Todos os que haviam
precisado de um paraquedas, um dia.
Hoje, quando Plumb inicia as suas palestras, o faz
perguntando à plateia:

COMUNICADO A CLIENTES:
Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto à Receita Federal até setembro/2013;
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

“Quem dobrou o seu paraquedas hoje?”

Extraída do site Prof. Menegatti

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

