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A CRISE VEM AÍ
Um homem vivia à beira de uma estrada e vendia cachorro
quente.
Ele não tinha rádio, não tinha televisão e nem lia jornais, mas
produzia e vendia o melhor cachorro quente da região.
Ele se preocupava com a divulgação do seu negócio e
colocava cartazes pela estrada, oferecia o seu produto em voz
alta e o povo comprava e gostava.
As vendas foram aumentando, e cada vez mais ele comprava o
melhor pão e a melhor salsicha.
Foi necessário também adquirir um fogão maior, para atender
a grande quantidade de fregueses.
E o negócio prosperava e prosperava…
Seu cachorro quente era o melhor!
Vencedor, ele conseguiu pagar uma boa escola para o filho.
O menino cresceu e foi estudar Economia numa das melhores
faculdades do país.
Finalmente, o filho já formado, voltou para casa e notou que o
pai continuava com a vida de sempre, vendendo, agradando e
prosperando. Ele teve então, uma séria conversa com o pai:
- Pai, então você não ouve radio? Você não vê televisão? Não
lê os jornais?
- Há uma grande crise no mundo. A situação do nosso país é
crítica. Está tudo ruim. Os Estados Unidos vai quebrar.
Depois de ouvir as considerações do filho Doutor, o pai
pensou: Bem, se meu filho que estudou economia na melhor
Faculdade, lê jornais, vê televisão e acha isto, então ele só
pode estar com a razão!
Com medo da crise, o pai procurou um Fornecedor de pão
mais barato (e é claro, pior).
Começou a comprar salsichas mais baratas (que eram também,
piores).
Para economizar, parou de fazer cartazes de propaganda na
estrada.
Abatido pela noticia da crise já não oferecia o seu produto em
voz alta.
Tomadas essas “providências” as vendas começaram a cair e
foram caindo, caindo e chegaram a níveis insuportáveis. O
negócio de cachorro quente, que antes gerava recursos até para
fazer o filho estudar economia na melhor faculdade…
quebrou.
O pai, triste, então falou para o filho:
- Você estava certo, meu filho. Nós estamos no meio de uma
grande crise.
Comentou com os amigos, orgulhoso:
- Bendita a hora em que eu fiz meu filho estudar economia, ele
me avisou da crise…’
-Em outra esquina um vendedor de cachorro quente
concorrente começou a aumentar enormemente sua clientela.
Moral da História:
O vencedor começa a fracassar quando dá aos problemas
uma importância maior do que eles realmente têm.
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COMUNICADOS A CLIENTES:
CUIDADO: Setembro é data base do comércio. Portanto,
se uma empresa comercial der Aviso Prévio (indenizado ou
não) para o empregado estará sujeita ao pagamento de multa
indenizatória;
Nos meses de maio e junho entregamos a declaração de
Imposto de renda das Empresas, que será cobrada no próximo
recibo;
As empresas que possuem empregados estão obrigadas a
manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP,
PCMSO, ASO);
Todo ano as Empresas estabelecidas no município de
Piracicaba deverão pagar Taxa de Poder de Polícia ou Licença
para funcionamento para a Prefeitura Municipal. A empresa
que não receber o carnê/guia de cobrança até 15/07/2014
deverá retirá-lo junto a Prefeitura Municipal.
Atenção clientes optantes pelo SIMPLES NACIONAL:
Sua empresa pode ter créditos da Nota Fiscal Paulista a
receber.
Entre no site da Nota Fiscal Paulista em
www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Clique em ‘Acesso ao Sistema’
Escolha ‘Contribuinte ICMS’ e entre com
o CNPJ da empresa e senha*
Clique em ‘Acessar’
Escolha ‘Conta-Corrente’ e ‘Consultar’
Para utilizar os créditos, clique em ‘Utilizar Créditos’
e siga o processo.
*senha utilizada para envio da Nota Fiscal Paulista

Dia 31/07 (Quinta-Feira):
Festa “ Julhina” na NR Contábil. Durante todo
o dia serão servidos a todos que visitarem o
Escritório comes e bebes típicos da época.
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

