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DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADOS A CLIENTES:

Como encarar desafios e transformações
profissionais?

 Empresas do Comércio: A abertura em 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 2018 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
nosso setor de RH para esclarecimentos;

Vivemos uma era hiperconectada, onde as
pessoas consomem diferente, onde a
propaganda não surte o mesmo efeito. Como
enfrentar tantas barreiras e mudanças?
Conhecimento. Essa é sua arma para encarar
os constantes desafios e transformações que
acontecem no mundo empresarial e também
nas carreiras.
Nada é como antes. Deixamos de ser meros
receptores. Queremos nos relacionar mais,
questionar mais, co-criar novos produtos e
serviços.
Compartilhar? Só aquilo
Opinar? Sim, e sobre tudo.

que merece.

A antiga relação patrão e trabalhador está
fadada ao fim. O antigo Marketing nem
funciona mais. As profissões mudaram, o
profissional mudou.
Novos processos e tecnologias surgem a
cada dia, deixando tudo obsoleto
rapidamente.
Novas características e habilidades são
necessárias para sobreviver a esse novo
cenário, evidenciando que o enfrentamento
deverá ocorrer com a busca e aquisição de
conhecimento, utilizando as mais diversas
ferramentas, inclusive a internet.

 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@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

