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Neste último sábado, dia
25 de julho de 2020,
colaboradores da Imobiliária
Veneza em conjunto com o
Caixa Fácil organizaram um
Coffee Break no Condomínio
Vila Coimbra para apresentar à
potenciais clientes este novo
empreendimento. Contamos
também com a exibição de uma
casa decorada que cativou a
todos com sua singularidade.

Estavam presentes
colaboradores da Veneza
Imóveis, colaboradores do Caixa
Fácil, proprietários de imóveis
no condomínio - que quiseram
ver a obra concluída - e clientes
interessados, e todos saíram do
empreendimento maravilhados.

Coffee Break no condomínio
Vila Coimbra



Calendário

09 de agosto
Aniversário Márcia

16 de agosto
Aniversário Suely

17 de agosto
Aniversário Salete

18 de agosto
Aniversário Takeo

22 de agosto
Aniversário Michello



Calendário

11 de agosto: Dia do advogado e dia do estudante

15 de agosto: Dia da informática e dia dos solteiros

19 de agosto: Dia do ciclista e dia mundial da fotografia

21 de agosto: Comemoração dos aniversários no espaço 
da churrasqueira Veneza

25 de agosto: Dia do soldado e dia do feirante

09 de agosto: Dia dos pais

28 de agosto: Dia dos bancários e dia do voluntariado

29 de agosto: Dia internacional do gamer

31 de agosto: Dia do nutricionista

27 de agosto: Dia do corretor 
de imóveis e dia do psicólogo



“Click Veneza” - dia dos pais

• Com o dia dos pais se aproximando, trazemos aqui
fotos de nossos colegas de trabalho com seus filhos e
famílias para uma homenagem aos pais, que estão
sempre cuidando de nós e nos protegendo! Parabéns
pelo seu dia papais!

Valdeir com seu filho Samuel

Juari e família

Cecílio com seus filhos Frederico 
e Matheus Francesco

Vinícius com seus filhos Felipe e 
Gabriela



Dárcio e família

Manoel com seu filho 
Matheus

Leonardo e família

Marcello e família

“Click Veneza” - dia dos pais



Maluf com seus filhos

Clóvis com sua filha Helena

Júlio com seus filhos
Theylor e Maressa

Rodolfo, filho do Takeo  
e sua filhinha Alice

“Click Veneza” - dia dos pais



Otávio com seus 
filhos(as), noras, 

genro e netos(as)

Otávio com seus filhos 
Marcello, Priscila, 

Michello e Patrícia e 
seu pai Juvenal

Fernando e família

“Click Veneza” - dia dos pais



Novos colaboradores

Olá! Eu me chamo Felipe, tenho 19
anos, estou estudando engenharia
civil e me formei como técnico em
informática no ensino médio. Eu
moro com meus pais e minha irmã
e eu gosto de jogar bola, ver série e
passar tempo com a minha família
e namorada. Meu sonho é me
formar, atuar na minha área de
formação e viajar o mundo.

Olá! Eu me chamo Rafaela, tenho
23 anos e sou formada em
ciências contábeis. Eu moro com
meus pais e meu irmão e meus
hobbies são ver série, ler e
praticar esporte. Eu tenho o
sonho de estudar direito e seguir
carreira pública ou ter meu
próprio negócio.

Olá! Eu me chamo Gabriel, tenho
19 anos e estou estudando
tecnologia de alimentos. Eu moro
com minha mãe e minha irmã,
gosto de ir para a academia,
estudar e tenho o sonho de ser bem
sucedido.



Dia do corretor de imóveis

Dia 27 de agosto é comemorado o dia do corretor de imóveis. Você
conhece a história dessa profissão?

O início se deu quando o Brasil ainda vivia sua fase colonial. Grandes
fazendeiros procuravam terras para se estabelecer e fazer dali suas fazendas e
também comprar casas nas cidades recém fundadas. Na época, o processo de
compra de casas era algo muito lento, e era o momento em que as cidades
pequenas se tornavam grandes. Desse modo, o procedimento deveria ser mais
rápido que o normal, pois o número de pessoas querendo comprar imóveis
aumentava cada vez mais.

No ano de 1942, o ministério do trabalho reconheceu os profissionais do ramo
como corretores de imóveis, termo usado até os dias atuais.

Em 1962 foi promulgada a primeira lei da profissão, Lei n° 4.116/62.
Sancionada em 27 de agosto de 1962 (a primeira que regulamentou a profissão dos
intermediadores imobiliários e marca a data comemorativa do Dia Nacional do
Corretor de Imóveis) foi revogada por ter sido julgada parcialmente inconstitucional,
pois não apresentava a grade curricular necessária para uma formação técnica
específica. Nova regulamentação à profissão foi obtida com a Lei n° 6.530/78, de 12
de maio de 1978, que, além de permitir o exercício da profissão ao Técnico em
Transações Imobiliárias, ratificou também a atuação dos Conselhos Federal e
Regionais – autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público,
vinculadas ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e
financeira. Cabe aos Conselhos a disciplina e fiscalização do trabalho dos
profissionais que compõem a categoria.

Corretor de imóveis: catalisador de sonhos e de projetos de vida!
Nossos parabéns pelo dia do corretor de imóveis!

Muito orgulho e gratidão por fazermos parte dessa história.

Assim, surgiram os intermediadores de
negócios imobiliários, que começavam a divulgar os
imóveis com cartazes em muros, postes, lojas e etc.
Foi o começo da carreira de corretor de imóveis.

A profissão cresceu muito no início do século
20. Foi especialmente devido à imigração,
principalmente dos italianos, que vinham para
trabalhar nas fábricas das grandes cidades
brasileiras. Neste período, o número de pessoas
atrás de imóveis aumentou, aumentando também o
número de corretores de imóveis.



Dicas Veneza

• Indicações imperdíveis:

Livro: O milagre da manhã

Sinopse - Conheça o método simples e eficaz que vai
proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8 horas da
manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e
desenvolver todo o nosso potencial e as nossas
habilidades.

Filme: Maudie – sua vida e sua arte

Sinopse - Maud Lewis sofre de artrite reumatoide e da
desconfiança de pessoas que a tomam por incapaz. Mas
existe nela sensível dom artístico, cujo desejo de expressar
a fará deixar a família para trás. Em seu caminho, um
amor profundo por um duro peixeiro. Maudie conta a
história luminosa do sucesso e reconhecimento de uma
artista popular a despeito da dor e do preconceito.

Série:   Anne with an E

Sinopse - Depois de treze anos sofrendo no sistema de
assistência social, a órfã Anne é mandada para morar com
uma solteirona e seu irmão. Munida de sua imaginação e
de seu intelecto, a pequena Anne vai transformar a vida de
sua família adotiva e da cidade que lhe abrigou, lutando
pela sua aceitação e pelo seu lugar no mundo.


