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Fabio Barretta (coan)

De: mauro leal [maurosljr@hotmail.com]
Enviado em: terça-feira, 3 de junho de 2014 22:20
Para: fabio@coancontabil.com.br
Assunto: Mauro

Fabio 

 

Boa tarde tudo bem? 

 

Fabio, hoje quando estive na Coan, foi muito bom rever a todos, e ver como ainda tenho 

sua gratidão e da Coan. 

 

Quando sai, me senti um pouco estranho com um aperto, e fiquei pensando, como me sinto 

na minha casa ai na Coan, penso que realmente ai seria a minha casa, gosto de todos sem 

exceção. 

 

Acho que é normal as vezes ficarmos com raiva de alguma coisa e estressados com o 

trabalho., não é mesmo,? E tenhamos a vontade de jogar tudo pro alto....rsrs.. 

 

Realmente confesso que nunca aconteceu antes, sentir falta de um local de trabalho, 

mais da Coan eu sinto. 

 

Todos nós queremos ganhar dinheiro não é mesmo, acredito que nós seres humanos tenhamos 

que ser ambiciosos, esse foi um dos motivos de eu ter saído, no momento eu estava um 

pouco apertado financeiramente, e de repente apareceu essa proposta de trabalho pra 

ganha um valor bom, e então fiz as contas e esse valor eu estaria bem. 

 

Mas, o grande problema é que me sinto um pouco recatado aqui sei La é meio estranho, ao 

contrario da coan que me sinto a vontade, tenho liberdades e tal. A única coisa de 

aprendizado novo que estou tendo aqui é o sistema que é diferente, do mais é a mesma 

coisa da Coan. Agente acaba se enganando as vezes e se iludindo com algumas coisas. 

 

Também, não te dei espaço para você fazer a sua oferta, peço desculpas. 

 

Bom Fabio gostaria de saber se você tem uma oferta, quanto poderia chegar? Nao 

necessariamente no valor que eu falei mais ao menos.proximo, sei la! 

 

E se me quer de volta NE, rsrsrsrs. 

 

Fico no aguardo!! 

 

Forte abraço! 

 

 

Att 

 

Mauro Leal 
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