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O Burro no poço...

Um dia, um burro caiu num poço e
não podia sair dali.
O animal chorou fortemente durante horas, enquanto o
seu dono pensava no que fazer. Finalmente, o camponês
tomou uma decisão cruel: concluiu que já que o burro
estava muito velho e que o poço estava mesmo seco,
precisaria ser tapado de alguma forma.
Portanto,
não valia a pena esforçar-se para tirar o burro de dentro
do poço. Chamou seus vizinhos para ajudar a enterrar o
burro vivo. Cada um deles pegou uma pá e começou a
jogar terra para dentro do poço. O burro entendeu o que
estavam a fazer e chorou desesperadamente. Até que,
passado um momento, o burro pareceu ficar mais calmo.
O camponês olhou para o fundo do poço e ficou
surpreendido. A cada pá de terra que caía sobre ele o
burro sacudia-a, dando um passo sobre esta mesma terra
que caía ao chão. Assim, em pouco tempo, todos viram
como o burro conseguiu chegar até ao topo do poço,
passar por cima da borda e sair do fundo do poço.
A vida vai atirar muita terra para cima de ti.
Principalmente se já estiveres dentro de um poço.
Cada um dos nossos problemas pode ser um degrau
que nos conduz para cima. Podemos sair dos buracos
mais profundos se não nos dermos por vencidos. Usa a
terra que te atiram para seguir em frente!
Extraído do site: Fabulas e Metaforas

Receita Federal lança programa de auto-regularização
para o Simples Nacional.
Começa a funcionar a partir de segunda-feira (16/09) o
programa Alerta Simples Nacional. Com o novo sistema, os
contribuintes optantes, ao acessarem o Portal do Simples
Nacional receberão um alerta da fiscalização, informando a
existência de inconsistências entre os dados declarados ao
Fisco e aqueles obtidos ou coletados pela Receita Federal do
Brasil e/ou Secretarias Estaduais, Municipais ou do Distrito
Federal. O programa Alerta Simples Nacional consiste na
oportunidade de auto-regularização para que os contribuintes
optantes do Simples Nacional possam corrigir erros de
preenchimento nas declarações e na apuração de tributos antes
do início de procedimento formal de fiscalização.

CLIENTES:
NO DIA 15/10(TERÇA-FEIRA) NOSSA REDE DE
DADOS SOFRERÁ MANUTENÇÃO. PORTANTO,
FICAREMOS IMPOSSIBILITADOS DE GERAR
ALGUNS DOCUMENTOS. CONTAMOS COM SUA
COMPREENSÃO!

EK tÇÉá
Nesses 28 anos de existência da nossa Empresa,
sempre priorizamos o bom atendimento,
satisfação e encantamento do Cliente.
Através de treinamento e formação contínua,
buscamos cada vez mais oferecer-lhe soluções
inovadoras.
É sabido que a maior riqueza de uma Empresa
prestadora de serviços é a Equipe de pessoas.
Por esse motivo, cada vez mais, nossa Empresa
procura valorizar e orientar nossos
colaboradores, visando o seu bem estar e
satisfação para que recebam o nosso Cliente
com presteza e alegria.
Neste período de vida da empresa, a legislação,
os conceitos e o modo operacional dos serviços
sofreram muitas alterações e fomos obrigados a
nos adaptar, sempre levando em conta a
prestação de serviço eficiente e a comodidade
de nosso Cliente.
Obrigado pela preferência e confiança!
Um Abraço!
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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
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