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DICAS PARA SUA EMPRESA
QUEM PENSA ENRIQUECE
Todos querem ficar ricos. Poucos conseguem. Qual será o segredo,
a fórmula que cria milionários? Por vinte anos, Napoleon Hill, autor
de Quem pensa enriquece, se dedicou a descobri-la. E conseguiu.
Ele acompanhou de perto a ascensão de 500 das maiores fortunas do
mundo. Convivendo com mitos como Henry Ford, Theodore
Roosevelt, King Gillette e John Rockefeller, o autor encontrou 15
características comuns a todos esses grandes vencedores.
A obra
“Quem pensa enriquece”, principal fruto das ideias de Napoleon
Hill, é um dos maiores best-sellers do mercado editorial, com mais
de 30 milhões de exemplares vendidos no mundo. Uma obra
atemporal que vem ajudando pessoas comuns a se tornarem ricas e
poderosas.
Em suas mãos, está uma obra-prima com o poder de enriquecer sua
vida. Hill relata em seu livro seus estudos sobre comportamento e
hábitos mentais mais utilizados por grandes homens do século XX.
O livro está centrado no pensamento através do poder da fé, assim
como outros livros do gênero: “A lei do Triunfo” e “O Segredo da
Mente do Milionário”. “Quem pensa Enriquece” foca na prática do
pensamento e postura positiva. Desejar é o primeiro passo.O livro
trata sobre aspectos mentais e psicológicos, afirmando a importância
da fé, desejo e perseverança em nosso planejamento para
alcançarmos nossos objetivos.
O primeiro passo para obter realizações é desejar, fixando na mente
o que você realmente deseja e compreender que nada vem por
acaso.
É importante definir um prazo e detalhar um plano começando
imediatamente para alcançar seus objetivos.
Para um melhor comprometimento é importante redigir um
documento declarando o que deseja possuir, determinando o prazo,
especificando o que pretende dar em troca e os detalhes do plano a
ser colocado em prática. E é muito importante ler essa declaração
em voz alta.
O autoconhecimento e o autodesenvolvimento são pilares para o
crescimento pessoal. Por isso, Napoleon Hill aborda sobre o
Desejo, Fé, Autossugestão, Conhecimento Especializado,
Imaginação, Persistência, o Subconsciente e outros.
“Deficiências podem ser usadas como desculpas, ou consideradas
degraus a serem galgados rumo a uma meta estabelecida. A natureza
integra ao impulso de um forte desejo aquele algo mais que não
reconhece a palavra impossível.”
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As empresas que possuem empregados estão obrigadas
a manter diversos Programas de Saúde Ocupacional (PPP,
PCMSO, ASO). Portanto, para cumprir a legislação
vigente é necessário contratar uma empresa para cuidar da
medicina e engenharia do trabalho;

Os proprietários de imóvel rural deverão entregar a
Declaração de ITR junto a Receita Federal até 30 de
setembro/2017.

Estamos na Era da Informação. A cada dia uma nova
tecnologia surge, abrindo muitas possibilidades para quem
está conectado às novidades. É o mundo dos sonhos para
quem tem espírito empreendedor e vontade de trabalhar.
Os profissionais com esse perfil são verdadeiros ‘talentos
empreendedores’, pessoas que dificilmente estarão fora do
mercado de trabalho, mesmo em períodos de crise e
incertezas.
As pessoas mais atentas e sintonizadas com a “economia
do conhecimento” já perceberam que a obsolescência de
conhecimentos deixará muitas pessoas e empresas fora do
mercado.
Os que acompanham as mudanças de seu tempo terão que
“descobrir necessidades e atendê-las”, criando mais frentes
de trabalho e renda para si e para outros. E não há nada de
confortável nisso. É trabalho duro e ininterrupto. É esse
caminho que nós da NR Contábil estamos percorrendo e
nele orientando nosso Cliente, pois acreditamos na
capacidade e no espirito empreendedor de nossa clientela.
Abraços,
Nelson Roberto Quartarolo
CLIENTE, CONTE COM O ESCRITÓRIO. SEMPRE!
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Conclusão:
Um ótimo livro para se rever os conceitos sobre enriquecimento que
estão enraizados em nossas mentes, pois sempre há tempo hábil para
alterá-los e seguir rumo à independência financeira.
Os pontos tratados em cada tópico do livro farão com que você
reflita sobre os ensinamentos que tem aprendido ao longo da vida e
se estão adequados aos objetivos e sonhos que você almeja alcançar.
Através do autoconhecimento, você poderá se sentir mais preparado
e completo para lidar com as possíveis adversidades ao longo da
vida.
Hoje os principais desafios na vida são: cumprir as prioridades, ter
foco e acreditar que você realmente pode realizar seus sonhos.
Extraída do site: www.resenhavirtual.com.br
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