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Destaques
Prazos para entrega da DIRF E DIMOB
- 2017
Atenção administradoras de condomínios
e locações de imóveis, a Receita Federal
estendeu o prazo de entrega da DIRF
(Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte) para o dia 27/02. Mas fique
atento, pois o prazo para a entrega da
DIMOB (Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias) continua
24/02.
Para mais informações acesse o site da
Receita Federal.
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DIMOB no sistema Base Locação
Veja nesse vídeo como realizar a DIMOB
(Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias) no Base Locação.
Apresentação: Elaine Rodrigues.
Clique para visualizar.

Saiba tudo sobre a DIMOB ouvindo o
BaseCast
O prazo para a DIMOB encerra em
fevereiro. Saiba tudo sobre esse assunto,
veja quais empresas precisam fazer essa
declaração e como a DIMOB deve ser
feita. Para isso, Ronaldo de Andrade,
diretor da Base Software, conversou com
Fabiano da Silva, consultor de
implantação da Base Software. Clique
para ouvir.

Tecnologia
Aprendizado online: como aproveitar
ao máximo a educação a distância
Atualmente, muitas pessoas têm
recorrido ao aprendizado online. As
ferramentas são muitas, o acesso é
simplificado e pode ser feito,
basicamente, de qualquer lugar que
tenha internet. Como já se tornou uma
tendência, resolvemos abordar esse
tema no post de hoje.
Leia mais em: https://goo.gl/3IUVNJ

Por Dentro do Mercado
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WhatsApp como ferramenta de trabalho / atendimento
Todo mundo já sabe o quanto a tecnologia pode ajudar, inclusive no ambiente
profissional, né?! O que muitas pessoas ainda não sabem é como utilizar o WhatsApp
como ferramenta de marketing dentro de uma empresa. Pensando nisso, resolvemos
fazer o post de hoje. Ficou curioso?!
Leia mais em: https://goo.gl/ucZPfK

Dica da Base

Estatísticas

Base Condomínio: Fique atento para
não perder os prazos para a geração das
DIRFs para os informes de rendimento e
retenção de impostos, as informações
sobre os prazos estão disponíveis no Site
da Receita Federal.

Confira as estatísticas para o mês de
Janeiro/2017, de imóveis procurados X
ofertados dos clientes que utilizam o
Casa em Casa como plataforma de
catálogo de imóveis. Veja as estatísticas.

Agenda
Peculiaridades na Locação de Imóveis
com Finalidade Comercial
Data: 7 de março de 2017
Horário: 18h às 21h
Local: Sede das Entidades (Trav.
Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º
andar - Centro Histórico - Porto
Alegre/RS)
Mais informações: https://goo.gl/o7COqa
Atitudes de Prevenção para a Redução
http://basesoft.com.br/newsletter/news_fev17.html

Motivação Nota 10 - Como
Potencializar os Negócios em Tempos
Difíceis
Data: 16 de março de 2017
Horário: 18h às 22h
Local: Sede Bacelar (Rua Dr. Bacelar,
1043 - Vila Mariana - SP)
Mais informações: https://goo.gl/Xhu56V
Análise Cadastral e Prevenção de
Fraudes em Propostas de Locação de
Imóveis
Data: 20, 21 e 22 de março de 2017
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de
Riscos
na
Segurança
em
Condomínios.
Data: 9 de março de 2017
Horário: 18h30 às 20h30
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 - 9º andar - Centro)
Mais informações: https://goo.gl/Czklfl
Gestão do atendimento - o foco é o
cliente
Data: 14 de março de 2017
Horário: 18h às 21h30
Local: Sede das Entidades (Trav.
Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º
andar - Centro Histórico - Porto
Alegre/RS)
Mais informações: https://goo.gl/vceyZo

Horário: 18h às 21h
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 - 9º andar - Centro)
Mais informações: https://goo.gl/Bjydbj
Como economizar nas despesas
condominiais
Data: 23 de março de 2017
Horário: 19h às 21h
Local: Auditório da ACIGABC (Rua Java,
239 - Jardim do Mar - São Bernardo do
Campo - SP)
Mais informações: https://goo.gl/vG0NuR

Siga-nos nas redes sociais
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