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Está chegando o CONAMI 2017 

A Base marcará presença em mais um
Conami, Congresso Nacional do Mercado
Imobiliário, que nesta edição será
realizado em Salvador, nos dias 01, 02 e
03 de Novembro. 
Durante o evento além de
demonstrarmos nossos sistemas e
novidades, apresentaremos as empresas
parceiras do Base Market, seus serviços
e integrações, e também faremos o pré-
lançamento do novo Icondo. Não deixe
de passar em nosso estande e conhecer
todas as novidades. Aqueles que se
cadastrarem conosco participarão ainda
do sorteio de brindes.

As vantagens da utilização de um
sistema de administração de
condomínios

Destaques

Tecnologia

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PCJ3b/A/4314/0/BKMU/EbnL16cRfzd/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PCJ3b/A/4314/0/BKMU/EbnL16cRfzd/2/
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Muitas administradoras trabalham de
forma mais tradicional e, em alguns
casos, nem conhecem bons sistemas de
administração de condomínio. Utilizar um
software de gestão ajuda as empresas e
também os síndicos a organizarem
melhor o cotidiano condominial. 
Com o avanço da tecnologia, os
softwares têm ficado cada vez mais
práticos e apresentam diversas
vantagens para quem os utiliza, dentre as
principais está, sem dúvidas, a maior
organização de diversos aspectos do
edifício. 

Leia mais em: https://goo.gl/A56yiQ

Agenda

Por Dentro do Mercado
Como implantar a atitude empreendedora na sua empresa 

Resolvemos abordar, na matéria de hoje, um tema muito importante, visando motivar
você e sua empresa a crescerem e fazerem sempre o seu melhor. Por isso, falaremos
sobre o empreendedorismo e como implantar essa atitude dentro da sua empresa.
Confira a seguir! 

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

Dica da Base  

FaciLoca - A última versão do FaciLoca
já permite o cálculo automático da
Retenção de IR na Fonte (IRRF),
consulte o tópico Retenção de IR.

http://baslink.basesoft.com.br/cl/PCJ3b/A/4314/0/BKMU/O34QYsMlVOz/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PCJ3b/A/4314/0/BKMU/N2ne3TJnEtG/1/
http://baslink.basesoft.com.br/cl/PCJ3b/A/4314/0/BKMU/NsqlKpNdl3P/1/
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Organização Documental e de
Ambiente de Trabalho 
Data: 09 de novembro de 2017 
Horário: 18h30 às 21h45 
Local: Senac Novo Hamburgo (Rua
Bento Gonçalves, 1537 - Centro - Novo
Hamburgo/RS) 
Mais informações: https://goo.gl/hXAnBC 

Fórum de Síndicos - Condomínios:
Direitos e Deveres 
Data: 09 de novembro de 2017 
Horário: 9h30 às 11h30 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro) 
Mais informações: https://goo.gl/ZUqPnL 

O novo perfil do cliente. Inove para
vender mais! 
Data: 16 de novembro de 2017 
Horário: 18h (credenciamento) / 19h às
21h (evento) 
Local: Sede do Secovi (Rua Dr. Bacelar
1.043 - Vila Mariana - São Paulo/SP) 
Mais informações: https://goo.gl/h9E8C4

Siga-nos nas redes sociais

Garantias Locatícias 
Data: 21 e 22 de novembro de 2017 
Horário: 9h30 às 12h30 
Local: Secovi Rio (Av. Almirante Barroso,
52 / 9º andar - Centro). 
Mais informações: https://goo.gl/ys5DSA 

Direitos e Deveres dos Locadores e
Locatários 
Data: 29 de novembro de 2017 
Horário: 18h às 21h30 
Local: Sede das Entidades (Travessa
Francisco Leonardo Truda, 98 - 9º andar
- Centro Histórico - Porto Alegre - RS) 
Mais informações: https://goo.gl/vdLQjL 

A nova Lei Trabalhista: os contratos
de prestação de serviços - Campinas 
Data: 30 de novembro de 2017 
Horário: 18h30 (credenciamento) /19h às
21h (evento) 
Local: Regional Secovi em Campinas
(Rua Dr. Guilherme da Silva, 413 –
Cambuí) 
Mais informações: https://goo.gl/VyJfbS
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