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DICAS PARA SUA EMPRESA
TUDO NA VIDA TEM SEU PREÇO....
“Era uma vez um rei que vivia bastante inquieto e
constantemente se questionando onde residia o verdadeiro
sentido da vida. Convocou os sábios e súditos do seu reino e
deu-lhes a seguinte missão:
- Pesquisem, estudem, leiam, escrevam, sintetizem, no tempo
que lhes for necessário e tragam pra mim qual o verdadeiro
sentido da vida de um ser humano.
Sentindo o peso da responsabilidade que o rei lhes havia
incumbido, isolaram-se durante vários anos e finalmente
retornaram, levando-lhe vários livros. O rei sequer pegou nos
livros e disse:
- Certamente, o sentido da vida não pode ser assim, tão
complexo. Voltem e tragam algo mais simples, mais objetivo.
Desolados, eles saíram da presença do rei e, poucos meses
depois, retornaram. Desta feita, trazendo apenas um livro.
Mais uma vez, o rei disse que queria algo mais objetivo,
direto.
Decepcionados, mais uma vez foram tentar cumprir a missão
que o rei lhes havia designado. Uma semana depois,
retornaram felizes e entusiasmados, trazendo apenas um
pedaço de papel, no qual estava escrito o seguinte:
NÃO EXISTEM ALMOÇOS GRÁTIS!
O rei disse:
- Finalmente, vocês acertaram! Nada na nossa vida é de graça;
tudo tem um preço, um investimento, uma parcela de
dedicação e sacrifício. “O sentido da vida de um homem,
portanto, reside na busca e conquista de suas realizações e de
seus objetivos e, com isso, ser motivado, produtivo e feliz.”
Quando decidimos empreender, encontramos muitos
obstáculos que precisamos superar porque nossa motivação
para a realização é muito maior.
Hoje, conversando com um amigo, ele me disse que muitas
pessoas dizem: “Nossa, você está há tão pouco tempo com
essa empresa, mas está tão bem!”. Porém, as pessoas se
esquecem de que há 10 anos ele vem construindo tudo o que
está colhendo hoje e isso exigiu muita dedicação e
persistência, pois nada vem fácil, mas traz uma grande
satisfação quando se alcança seus sonhos.
Texto extraído do site www.fabricadeempreendedores.com.br

ATENÇÃO:

COMUNICADOS A CLIENTES:

Empresas do Comércio: A abertura em alguns
feriados é permitida desde que seja cumprido o
acordo firmado pelos sindicatos da categoria,
quanto à remuneração dos empregados que
trabalham nessas datas e paguem as contribuições
Assistencial e Sindical 2014 ao sindicato Patronal.
A empresa enquadrada no Simples Nacional não
teria que pagar tais contribuições. No entanto, para
liberar o acordo, o sindicato exige o pagamento.
Consulte o escritório para esclarecimentos;
Neste mês de maio, como em todos os anos, os
honorários são reajustados de acordo com os índices
de Inflação do período e volume de serviços;
Gostaríamos de agradecer a todos os Clientes
que cooperaram com o escritório nos meses de
março e abril, comparecendo e providenciando toda
a documentação necessária para elaboração da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Fisíca nas
datas marcadas e previstas. Esse procedimento faz
com que nosso Escritório execute os serviços com
calma, evitando erros e falhas. Em virtude do
aumento de volume do serviço nesse período,
aproveitamos a oportunidade para nos desculparmos
se você, Cliente NR, não teve o atendimento que
merecia (estamos abertos a reclamações e/ou
sugestões).
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
.

Nos dias dos jogos do Brasil na copa,
o Escritório permanecerá fechado a partir de 1
hora antes do inicio da Partida.

Serviço com qualidade
é o nosso Objetivo

