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DICAS PARA SUA EMPRESA

BOLETO BANCÁRIOS
NOVAS REGRAS

A FEBRABAN - Federação Brasileira de
Bancos, em conjunto com a rede bancária,
está desenvolvendo uma Nova Plataforma
da Cobrança para modernizar o sistema de
boletos de pagamento (cobrança bancária),
trazendo maior segurança e agilidade para
toda a sociedade.
Clientes que operam na modalidade sem
registro serão contatados pelo seu banco de
relacionamento para registrarem seus
boletos de pagamento visando o preparo
para a Nova Plataforma de Boletos de
Pagamento.
É importante contatar o Banco com o qual
sua empresa mantém relacionamento, pois
as tarifas para liquidação dos Boletos
sofrerão acréscimos e serão lançadas tarifas
para as operações de cancelamento ou
baixa, quando o pagamento for feito
diretamente no escritório.

Missão do Contador
Estar sempre bem informado, aprender
sempre e ter atitude é essencial. As decisões
de ontem não servem mais para os dias de
hoje e o amanhã será um novo dia. O
Contador precisa conhecer os direitos de que
ele pode se valer na defesa de seus clientes e
ter atitude e dignidade de empenhá-los.
COMUNICADO A CLIENTES:
Neste mês, estamos promovendo o reajuste
anual dos honorários. O percentual utilizado foi
baseado nos índices que medem a inflação do
período, na demanda de serviços de cada empresa e
considerando o atual momento da economia do país.
Essa alteração se torna necessária em virtude de
reajustes: salariais, Energia Elétrica, Telefonia,
Material de Escritório, Combustível, etc...
As grandes mudanças impostas pelos Orgãos
Governamentais estão fazendo com que cada vez
mais a mão de obra que a Empresa Contábil utiliza
seja melhor qualificada, o que representa um custo
maior para o Escritório. Nos colocamos à
disposição de todos os Clientes para qualquer
esclarecimento sobre os valores lançados no
Demonstrativo de Valores do Escritório;
Dia 09/07/2017 é feriado estadual (Revolução
Constitucionalista de 1932).
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!

(19) 3425-1488
Site: www.nrecontabil.com.br
E-mail: nr.contabil@terra.com.br

No dia 07/07/2017 haverá
Festa “Julhina” na NR Contábil.
Durante todo o dia, serão servidos
comes e bebes típicos a todos os
clientes que comparecerem
ao Escritório.

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

