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Um homem, seu cavalo e seu cão...
... caminhavam por uma estrada. Depois de muito caminhar, o
homem se deu conta de que ele, seu cavalo e seu cão haviam
morrido num acidente; às vezes os mortos demoram certo
tempo para se dar conta de sua nova condição. A caminhada
era muito longa, morro acima com sol forte e eles ficaram
suados e com muita sede. Precisavam desesperadamente de
água. Numa curva do caminho avistaram um portão magnífico,
todo de mármore, que conduzia a uma praça com calçada que
era feita de blocos de ouro. No centro dela havia uma fonte
que jorrava água cristalina. O caminhante dirigiu-se ao homem
que, numa guarita, guardava a entrada.
- Bom dia - disse o viajante.
- Bom dia - respondeu o homem da guarita.
- Que lugar é este tão lindo? - perguntou o viajante.
- Isso aqui é o céu - foi a resposta do guardião.
- Que bom que nós chegamos ao céu, pois estamos com muita
sede- disse o homem.
- O senhor pode entrar e beber água à vontade - disse o
guardião, indicando-lhe a fonte.
- Meu cavalo e meu cachorro também estão com sede. Lamento muito - aqui não permitimos a entrada de animais. O
homem ficou muito desapontado, pois sua sede era grande.
Mas ele não beberia deixando seus amigos com sede. Assim,
prosseguiu seu caminho. Depois de muito caminharem morro
acima, com sede e cansaço multiplicados, chegaram a um sítio,
cuja entrada era marcada por uma porteira velha semi-aberta.
A porteira se abria para um caminho de terra, com árvores dos
dois lados que lhe faziam sombra. À sombra de uma das
árvores, um homem estava deitado com a cabeça coberta com
um chapéu, parecendo estar dormindo.
- Bom dia - disse o viajante.
- Bom dia - respondeu o homem.
- Estamos com muita sede; eu, meu cavalo e meu cachorro.
- Há uma fonte naquelas pedras - disse o homem indicando o
lugar - podem beber a vontade.
O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a
sede. - Muito obrigado - ele disse ao sair.
- Voltem quando quiserem - respondeu o homem.
- A propósito - disse o caminhante – que lugar é este?
- Céu - respondeu o homem.
- Céu? Mas o homem na guarita ao lado do portão de mármore
disse que lá era o céu! - Aquilo não é o céu, aquilo é o inferno.
O caminhante ficou perplexo e disse: - Mas então essa
informação falsa deve causar grandes confusões. - De forma
alguma - respondeu o homem - Na verdade, eles nos fazem um
grande favor. Porque lá ficam aqueles que são capazes de
abandonar seus melhores amigos...
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As empresas que possuem empregados estão
obrigadas a manter diversos Programas de Saúde
Ocupacional (PPP, PCMSO, ASO). Portanto, para se
cumprir a legislação vigente é necessário contratar uma
empresa para cuidar da medicina e engenharia do
trabalho;

Os proprietários de imóvel rural deverão entregar
a Declaração de ITR junto a Receita Federal até 30
de setembro/2013.
As guias pagas pela Internet ou Caixa
Eletrônico 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”

CONVITE ESPECIAL!
CAFÉ DA MANHÃ NA NR CONTÁBIL
Tema: NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Dia: 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.
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO.
SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr@nrecontabil.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

