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DICAS PARA SUA EMPRESA

COMUNICADO A CLIENTES:

A fábula do beija-flor

As empresas que possuem empregados estão obrigadas
a manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP,
PCMSO, ASO). Portanto, para se cumprir a legislação
vigente é necessário contratar uma empresa para cuidar da
medicina e engenharia do trabalho;

Certo dia a mata estava incendiando e um beija-flor
começou a pegar água numa folha e jogar no fogo. Os
outros animais disseram pra ele que ele estava ficando
louco, pois sozinho não iria conseguir apagar todo aquele
fogo. Ele respondeu que não conseguiria apagar o fogo
sozinho, mas que estava fazendo sua parte. Fazer nossa
parte às vezes não basta, precisamos convencer as pessoas
de que aquilo que estamos fazendo é certo. Que assim
como um elo apenas não pode formar uma corrente, a
união de um grupo em torno do mesmo objetivo é
necessária para que esse algo possa ser feito. Tomar como
exemplo o João de Barro que, assim como outras aves que
mesmo sem ter mãos para carregar o necessário para a
confecção de suas casas, vão em frente e fazem um lindo
trabalho… É acreditar ser possível aquilo que parece
impossível, é acreditar ter condições de ser feito, quando
na maioria das vezes, parece não haver condições.

Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto a Receita Federal até 30 de
setembro/2015;

Crises...
Todas as situações que vivemos têm, no mínimo,
dois lados. Um positivo e outro negativo. O que
faz a diferença é a maneira como lidamos com
essas situações. Todo momento de crise, seja
financeira,
familiar
ou
pessoal
é
uma
oportunidade, uma ocasião favorável para o
aprendizado. Crises representam momentos
especiais para renovação, para se desfazer do
velho que não funciona mais. E para que surja o
novo. Podemos olhar a situação como vítimas das
circunstâncias, com um olhar pessimista… Ou
entender que podemos agir e tirar o melhor
proveito da situação. A crise é a oportunidade
que temos para refletir, repensar, agir e nos
reposicionar. Algumas pessoas só têm esse tipo de
atitude em situações como essa, quando são
arremessadas de uma zona de conforto para a
zona de pânico. A questão não é a crise e sim o
que fazemos a partir dela. Que aprendizado
podemos tirar desses momentos. Comparo crises
com as dores das cólicas. São dores cíclicas e
fazem parte da vida. A pior é sempre aquela que
a gente está vivendo agora. As que já passaram,
bem ou mal, já foram superadas. Ficar sentado,
reclamando da vida, não vai mudar nada
mesmo! É preciso ter coragem de sacudir a
poeira do conforto, encarar o pânico e começar a
agir!

Nesse ano a NR Contábil completa 30 anos de sua
fundação e para valorizar aqueles que foram
fundamentais para a existência da empresa,
divulgamos abaixo os comentários recebidos de
nossos clientes e colaboradores:
“NR Contábil, sinônimo de eficiência com
crescente modernização e adaptação às nossas necessidades.
Uma parceria de negócios com tratamento de amizade.”

"Possui uma equipe qualificada que, com muita
competência, profissionalismo, agilidade e pontualidade sempre
antecipam e superam as expectativas dos clientes.“
“Parabéns NR Contábil, pelos 30 anos de Sucesso e Dedicação
aos seus Clientes e Colaboradores. Agradeço a oportunidade de
fazer parte desta equipe, pela confiança e por todo aprendizado
adquirido".
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CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!
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