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O que é assessoria cadastral? 

Saiba tudo sobre o tema “Assessoria
Cadastral“, aplicado no mercado
imobiliário, principalmente na locação de
imóveis. O que é uma análise cadastral?
Qual a importância desta análise na
locação de imóveis? É melhor a análise
ser feita internamente ou por uma
empresa terceirizada? Existem diversos
tópicos sobre este assunto e todos eles
foram esclarecidos no vídeo, através das
respostas de Euzébio Ferreira Gomes,
gestor da O2 Assessoria Cadastral.
Clique para visualizar.

O que é e como funciona um clube de
vantagens para administradoras de

Destaques

https://youtu.be/hhxJMt8LzyI
https://youtu.be/hhxJMt8LzyI
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bens? 

Clube de vantagens é uma rede de
convênios com empresas de vários
segmentos com o objetivo de divulgar
seus produtos ou serviços para várias
pessoas, oferecendo algum diferencial ou
desconto. Quanto mais o usuário utiliza
as vantagens nos estabelecimentos,
maior será sua economia. 
Leia mais em: https://goo.gl/VMYa3F 

Cuidado com fraudes na cobrança de
domínios 
Em razão de continuadas tentativas de
iludir a boa fé dos usuários do Registro
brasileiro, o Registro.br (serviço prestado
pelo Nic.br para registro no Brasil)
esclarece que:
Não envia boletos prontos para os
usuários, nem por e-mail nem por correio
postal. Os boletos de cobrança são
gerados diretamente no site
https://registro.br , por meio de link
encaminhado aos contatos, ou por meio
do painel de usuário com o login e senha.
Portanto, caso receba algum boleto
bancário com a denominação
“Registro.br” que não tenha sido emitido
diretamente por você no site, desconfie;
Leia mais em: https://goo.gl/eZzOmv 

Tecnologia
Dia Mundial da Energia - Apps que
ajudam a economizá-la 

Economizar energia elétrica é bom para a
natureza, e também para os nossos
bolsos. Como o Dia Mundial da Energia
está se aproximando, resolvemos trazer,

https://goo.gl/VMYa3F
https://goo.gl/VMYa3F
https://goo.gl/eZzOmv
https://goo.gl/eZzOmv


18/12/2017 basesoft.com.br/newsletter/news_mai17.html

http://basesoft.com.br/newsletter/news_mai17.html 3/5

no post de hoje, dicas de apps que te
ajudarão a economizar energia. Ficou
curioso?! Continue lendo e fique por
dentro! 

Fizemos uma pequena lista com
aplicativos bem diferentes entre si, mas
que têm o mesmo objetivo: te auxiliar na
economia de energia elétrica. Há
disponíveis para o sistema iOS (Apple) e
Android. Procure na sua loja virtual e
comece, já, a economizar!  

Leia mais em: https://goo.gl/Ye3pMo 

Por Dentro do Mercado
Saiba como facilitar a sua vida na hora de alugar um imóvel 
Muitas vezes, para alugar um imóvel, é requerido um fiador. E, por conta disso, a
negociação se torna mais burocrática e, consequentemente, demorada. Porém, há saídas
bem mais simples e baratas, que descomplicam essa situação, facilitando o aluguel de
um imóvel. Ficou interessado?! Continue lendo e entenda tudo! 

Duas formas de simplificar a parte burocrática do aluguel de um imóvel são através do
Seguro-Fiança e do Título de Capitalização. O Seguro-Fiança é visto, por muitos, como
caro e, por isso, inacessível. Porém, hoje, mostraremos que esse serviço passou por
algumas mudanças e pode, sim, estar ao alcance de muitas pessoas. 

Leia mais em: https://goo.gl/tl0gNc

https://goo.gl/Ye3pMo
https://goo.gl/Ye3pMo
http://basesoft.com.br/estatisticas/grafico_abril17.html
https://goo.gl/tl0gNc
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Dica da Base
Base Condomínio: Os Assistentes de
Cadastro e Recibo são bastante úteis na
implantação de um condomínio quando
não existe a possibilidade de migração,
através deles o processo de inclusão dos
dados cadastrais do condomínio e o
lançamento da inadimplência pode ser
otimizado.

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

Agenda
A responsabilidade Condominial nas
Locações de Curta Temporada -
Aspectos polêmicos e jurisprudências. 
Data: 1º de junho de 2017 
Horário: 18h às 20h 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro/RJ). 
Mais informações: https://goo.gl/KatVho  

Mídias Digitais 
Data: 02 de junho de 2017 
Horário: 09h às 12h 
Local: Auditório do Senai em Duque de
Caixas 
Mais informações: https://goo.gl/8gy6RZ 

Neurolinguística e Oratória 
Data: 05 de junho de 2017 
Horário: 10h às 17h 
Local: Creci-RJ (Avenida Presidente
Vargas, 417 - Centro/RJ) 
Mais informações: https://goo.gl/QmIPQm 

Retenção de Impostos e Contribuições
Sociais (IR, CSLL, PIS, COFINS, ISS E
INSS) para condomínios 
Data: 5, 7, 12 e 14 de junho de 2017 
Horário: 18h às 21h 

Redação de Atas e Atualização das
Regras de Português 
Data: 6 de junho de 2017 
Horário: 18h30 às 21h30 
Local: Rua Joaquim Pedro Soares, 540 -
Sala 11- Centro - Novo Hamburgo/RS 
Mais informações: https://goo.gl/n7gSFL 

Reformas em condomínios e as
normas da ABNT - Sorocaba e Região 
Data: 19 de junho de 2017 
Horário: 18h30 (credenciamento) / 19h às
21h (evento) 
Local: Auditório do Edifício Planeta Office
Center (Rua Octavianno Gozzano, 325 -
14º Pavimento - Campolim -
Sorocaba/SP) 
Mais informações: https://goo.gl/sC08XI 

Paixão por vendas - Os segredos dos
corretores campeões 
Data: 28 de junho de 2017 
Horário: 18h às 21h 
Local: Rua Dr. Bacelar, 1.043 - Vila
Clementino - São Paulo 
Mais informações: https://goo.gl/38uhFj 

Locação em Debate - Assuntos ainda
Polêmicos nas Ações de Despejo e
Renovatória 

http://basesoft.com.br/estatisticas/grafico_abril17.html
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Local: Auditório da BKR (Avenida Graça
Aranha, 416 - 11º Andar - Centro/RJ) 
Mais informações: https://goo.gl/MUsdTp

Data: 29 de junho de 2017 
Horário: 18h às 20h 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 - 9º andar - Centro) 
Mais informações: https://goo.gl/nfR47i

 

https://goo.gl/MUsdTp
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