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Construindo Pontes
Dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas
apenas por um riacho, entraram em conflito.
O que começou com um pequeno mal-entendido, explodiu
numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de
total silêncio.
Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua
porta.
- Estou procurando trabalho. Sou carpinteiro. Talvez você
tenha algum serviço para mim.
- Sim, disse o fazendeiro. Claro! Vê aquela fazenda ali,
além do riacho? É do meu irmão mais novo.
Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha
de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca
bem alta.
- Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostreme onde estão a pá e os pregos.
O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade.
O homem ficou ali, trabalhando o dia inteiro.
Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu: em
vez da cerca, uma ponte foi construída ligando as duas
margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro
ficou enfurecido:
- Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo
que lhe contei!
Mas, ao olhar novamente para a ponte, viu o seu irmão se
aproximando de braços abertos. Mas permaneceu imóvel do
seu lado do rio. O irmão mais novo então falou:
- Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte
mesmo depois do que eu lhe disse.
De repente, o irmão mais velho correu na direção do outro e
abraçaram-se no meio da ponte.
O carpinteiro começou a fechar a sua caixa de ferramentas.
- Espere, fique conosco! Tenho outros trabalhos para você!
E o carpinteiro respondeu:
- Eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir...
Como as coisas seriam mais fáceis se parássemos de
construir cercas e construíssemos pontes com nossos
semelhantes e principalmente nossos inimigos...
Muitas vezes desistimos de quem amamos por causa de
mágoas e mal-entendidos.
Deixemos isso de lado.
Ninguém é perfeito, mas alguém tem que dar o primeiro
passo.

FEVEREIRO/2015
COMUNICADOS A CLIENTES:

Nos dias 16/02 e 17/02 (carnaval) o
escritório permanecerá fechado por motivo
de compensação;
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;
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;

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

