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DICAS PARA SUA EMPRESA

Uma boa estratégia...
Ele queria virar a terra de seu jardim para plantar
flores, mas era um trabalho muito pesado. Seu único
filho, que normalmente o ajudava nesta tarefa, estava
na prisão. O homem então escreveu a seguinte carta ao
filho, reclamando de seu problema:
"Querido filho, estou triste porque, ao que parece, não
vou poder plantar meu jardim este ano. Detesto não
poder fazê-lo porque sua mãe sempre adorava flores e
esta é a época do plantio. Mas eu estou velho demais
para cavar a terra. Se você estivesse aqui, eu não teria
esse problema, mas sei que você não pode me ajudar
com o jardim, pois estás na prisão. Com amor,
Papai..."
Pouco depois o pai recebeu o seguinte telegrama:
"PELO AMOR DE DEUS, papai, não escave o jardim!
Foi lá que escondi os corpos." As quatro da manhã do
dia seguinte, uma dúzia de agentes do FBI e policiais
apareceram e cavaram o jardim inteiro, sem encontrar
nenhum corpo. Confuso, o velho escreveu uma carta
para o filho contando o que acontecera.
Esta foi a resposta: "Pode plantar seu jardim agora,
papai. Isso é o máximo que eu posso fazer no
momento."
"Ter problemas na vida é inevitável, ser derrotado
por eles é opcional."

COMUNICADOS A CLIENTES:

Laudo de Vistoria de Bombeiro: Empresas com
área construída superior a 100 m² ou que tenham
atividades consideradas perigosas estão obrigadas a
manter Laudo de Vistoria de Bombeiro, dentro do
prazo de validade, afixado no estabelecimento. Para
renovação consulte o Escritório;
Neste mês de fevereiro os autônomos e/ou
profissionais
liberais
deverão
recolher
a
Contribuição Sindical;
Esclarecemos a todos que, no período do
Carnaval, não existe nenhum feriado previsto em lei.
Portanto, muitas Empresas que suspendem as
atividades neste período costumam compensar esses
dias/horas;

Nos dias 03/03 e 04/03 (carnaval) o
escritório permanecerá fechado por motivo
de compensação;
Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física: a partir de março, estaremos
iniciando os trabalhos de preparação/
execução. Comece a reunir os documentos
(extratos, recibos médicos, documentos de
compra/venda de veículos e imóveis);
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

