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DICAS PARA SUA EMPRESA

Não importa de onde você veio, importa é onde você
chegou...
Um homem trabalhava como porteiro no pior lugar da
cidade. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem?
O fato é que nunca tinha aprendido a ler nem escrever. Um
dia, entrou como gerente um jovem cheio de ideias, que
decidiu modernizar o estabelecimento. Ao porteiro disse:
- A partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai
preparar um relatório semanal onde registrará a quantidade
de pessoas que entram e seus comentários sobre os
serviços.
- Eu adoraria fazer isso senhor, mas eu não sei ler nem
escrever.
- Ah! Sinto muito! Mas se for assim não poderá trabalhar
mais aqui.
O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse. Que
fazer? Lembrou que, quando quebrava alguma cadeira ou
mesa, ele a arrumava. Pensou que esta poderia ser uma boa
ocupação até conseguir um emprego.
Usaria o dinheiro que receberia para comprar uma caixa de
ferramentas completa. Como o povoado não tinha casa de
ferragens viajaria dois dias em uma mula para ir ao
povoado mais próximo para realizar a compra. E assim fez.
No seu regresso, um vizinho comprou seu martelo e pagou
pela sua viagem. Outros vizinhos lhe compraram um
alicate, uma chave de fenda, um martelo e uma talhadeira.
Já que eles não tinham tempo para viajar.
A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos,
querendo economizar a viagem, faziam encomendas. E
nosso amigo guardou as palavras que escutara muitas
vezes: 'não disponho de tempo para viajar para fazer
compras'.
Um dia ele se lembrou de um amigo seu que era torneiro e
ferreiro e pensou que este poderia fabricar as cabeças dos
martelos. E logo, por que não, as chaves de fendas, os
alicates, as talhadeiras, etc. E após foram os pregos e os
parafusos...
Em poucos anos, ele se transformou, com seu trabalho, em
um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia
decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e
escrever, as crianças aprenderiam algum ofício.
No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as
chaves da cidade, o abraçou e disse:
- É com grande orgulho e gratidão que pedimos que o
senhor Valentin, Valentin Tramontina fale algumas
palavras aos nossos alunos...
Lembre-se da sabedoria da água: “A água nunca discute
com seus obstáculos, mas os contorna”. E, se alguém lhe
fechar uma porta, não gaste energia com o confronto,
procure as janelas.
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COMUNICADOS A CLIENTES:
ATENÇÃO!
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 2013, como em todos os anos, o
escritório permanecerá fechado em virtude de férias coletivas
no período de 20/12/2013 a 31/12/2013. 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.
ATENÇÃO CLIENTES, ESPECIALMENTE AQUELES
QUE TÊM ESTABELECIMENTO COMERCIAL:
O MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUNTAMENTE COM O
CEREST NOS COMUNICOU QUE, A PARTIR DE
JANEIRO/2014,
INICIARÁ
UM
TRABALHO
ORIENTATIVO E FISCALIZATÓRIO NAS EMPRESAS
DO COMÉRCIO. O FOCO PRINCIPAL SERÁ A SAÚDE
DO
TRABALHADOR
(EXAMES
MÉDICOS,
RELATÓRIOS OCUPACIONAIS, EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ERGONOMIA). ALÉM
DISSO, SERÁ VERIFICADO O CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (REGISTRO, JORNADA
DE TRABALHO, EXCESSO DE HORAS EXTRAS,
DENTRE OUTRAS). APROVEITE E REVEJA SEUS
PROCEDIMENTOS!
As empresas que possuem empregados estão obrigadas a
manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP,
PCMSO, ASO). Portanto, se seu estabelecimento não possui
contrato com Empresa de Medicina e segurança no trabalho,
contrate com urgência!!
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

