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En nós

EDIÇÃO 01/2017

CURSOS SEBRAE

DICAS DE ALIMENTAÇÃO

VOCÊ SABIA?

EMPRESA ORGANIZADA TEM
MELHOR DESEMPENHO
02/02 das 09h30 às 11h30
08/02 das 09h30 às 11h30

TIRE O SALEIRO DA MESA
O sódio é essencial para o bom
funcionamento do organismo, mas
o excesso pode levar ao aumento
da pressão do sangue (hipertensão),
e outras doenças. Evite temperos
prontos, alimentos enlatados e
embutidos. Use ervas frescas para
realçar o sabor.

O relacionamento com os nossos
clientes é um ponto-chave do nosso
negócio, por isso, presentemos os
clientes no dia do seu aniversário. Esse
ano, eles receberão massageadores
de pés para ficarem bem tranquilos
enquanto a gente cuida do restante.

COMO FAZER MARKETING DE
RELACIONAMENTO
17/01 das 09h30 às 11h30
23/02 das 09h30 às 11h30
* Inscrições em: www.agenda.sebraesp.com.br

VOCÊ JÁ CONHECE O MÉTODO 50/30/20 PARA
DISTRIBUIR O SEU DINHEIRO?

MULHERES SUPER
PODEROSAS

O QUE FAZEMOS
Uma das nossas áreas de atuação
é o direito tributário com foco no
planejamento tributário para as
pequenas e médias empresas. O que
isso significa? Analisamos a área de
atuação da empresa, seu porte e os
seus números com isso, conseguimos
avaliar importante reduções e
ajustes tributários com o objetivo
de gerar economia e fluxo de caixa
às empresas.

O ideal é que 50% do seu salário sejam destinados para cobrir as despesas
essenciais como alimentação, moradia, saúde, transporte, telefone e internet. Para
não abrir mão da sua merecida diversão, separe 30% do seu salário líquido para
o lazer. Isso inclui também fazer compras, presentes para amigos e familiares,
jantares fora, viagens e etc. Com os 20% restantes, você pode se preocupar
em criar um fundo para possíveis emergências ou para garantir o seu futuro.
Se você já estiver endividada, este valor pode ser destinado inicialmente para a
quitação de dívidas. Vale também reavaliar a redução dos gastos supérfluos para
que aqueles 30% possam ajudar na missão de se livrar do endividamento.

CONHECENDO
NOSSO
CLIENTE

Arte e técnica de representar em perspectiva, de decorar
espaços e ambientes. Segundo o dicionário, esse é o
significado de cenografia. Mas, para a Bueno, isso não
basta. Atuam com cenografia há mais de 23 anos e, para
eles, isso significa manter vivo o propósito: dar vida,
movimento e conceito a ambientes. Transformar o
impossível em possível, transformar momentos em
experiências inesquecíveis, transformar pessoas
e sentimentos.
Parabéns para a nossa
aniversariante de janeiro!
Muitas felicidades
Gabriela (12/01)!

RA-TIM-BUM!

