
No momento do cadastro 
utilize o seguinte código:

LOTUSCODIGO

BAIXE AGORA 
NOSSO APP 

Receba descontos reais em 
produtos e serviços em
lojas físicas e-commerce

Compre pelo celular,
tablet ou computador.

Parcerias com lojas locais e
nacionais com grandes marcas;

Aponte a câmera do seu celular
para o QR CODE;

Já disponível na sua loja de app.

Conheça e interaja com o clube de vantagens 
e ganhe descontos reais na hora!

*Não esqueça de ativar a localização do 
celular no Aplicativo.

JÁ GANHOU SEU 
DESCONTO?

ADMINISTRADORA  DE  CONDOMÍNIOS
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o dia 26 de outubro, a Lotus promoveu um Ne v e nt o  d e  pre v e n ç ã o  p ar a  o s  s e u s  
colaboradores em alusão ao mês  dedicado 

ao Outubro Rosa. O dia foi marcado por uma palestra 
realizada pela profissional de saúde a Profa. Espc. e 
Enfermeira Rosinete Soares que pôde ilustrar a 
importância dos cuidados de forma prática e  
compartilhou informações referente ao assunto tão 
relevante que é a saúde da mulher e também do homem. 
A prevenção e a saúde ocupacional dos colaboradores é 
fundamental para que estejam sempre em harmonia 
com as suas atividades. Segundo o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA,2020). O diagnóstico precoce do câncer 
de mama aumenta nas chance de tratamento mais 
efetivo. Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos 
novos da doença, o que equivale a uma taxa de 
incidência de 43,74% casos por 100.000 mulheres 
(INCA, 2020). A incidência do câncer de mama tende a 
crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim 
como a mortalidade por essa neoplasia (nódulo) 
(INCA, 2019). Portanto, o autocuidado vai muito além 
da estética. É ter corpo e mente saudáveis e fazer dos 
hábitos de saúde parte da rotina diária. PREVINA-SE!

 LOTUS PROMOVE EVENTO DE PREVENÇÃO AO 
CÂNCER DE MAMA PARA COLABORADORES 
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Rosinete Soares
Profa. Esp. e Enfermeira

Abrace o Outubro Rosa e declare o seu 
amor por você mesma e para todas as 
mulheres importantes da sua vida!
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LOTUS VALORIZA INDICADORES  
JUNTO AOS SEUS COLABORADORES

1- Corretores têm acesso a informação
Você até consegue encontrar algumas casas para vender 
pela internet, pesquisando por conta própria. Mas um 
corretor consegue achar muito mais. O que te dá mais 
opção na hora de escolher o seu novo lar. 
2 – Eles sabem negociar muito bem
A qualquer momento que você for comprar ou vender 
uma casa, você vai precisar negociar, e enquanto o 
mercado imobiliário vai ficando mais aquecido, essas 
negociações tendem a ficar um pouco complexas e 
trabalhosas.
3 – Eles têm acesso às pessoas essenciais 
Corretores tem o contato com as pessoas necessárias 
para fazer a sua compra ou venda darem certo. Como 
por exemplo corretores de hipoteca, advogados 
imobiliários, inspetores residenciais e designers de 
interiores. 

CONDOMÍNIO 
VILA MILITAR GENERAL GURJÃOBEM- VINDO!

EITA!
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COMPREI MEU IMÓVEL SEM
CORRETOR. E AGORA?

MOTIVOS PARA NEGOCIAR 
IMÓVEIS COM CORRETOR

Felicidades!
oje em dia no mundo empresarial, a gestão de Hindicadores é bem mais comum do que se imagina. 
É uma técnica para assegurar que os processos 

estejam sempre conforme as diretrizes da empresa. Desta 
forma, podemos afirmar que os indicadores organizacionais 
são instrumentos indispensáveis à administração moderna. 
A Lotus Administração utiliza os indicadores para que possa, 
de forma simples e prática, quantificar os resultados diretos de 
determinados processos. Onde o gestor de cada área é o 
responsável por ajustar eventuais falhas nos processos, caso 
haja algum tipo de inconformidade encontrada. Além de 
reuniões mensais, a Lotus adota um rigoroso padrão de 
controle de indicadores, inclusive através de um sistema de 
gestão de qualidade específico com o intuito de agregar mais 
valor e confiabilidade em seus processos, além de aumentar a 
sustentabilidade do seu negócio.

Sabia que a Lotus possui uma equipe 
especializada na área imobiliária?

Ter uma pessoa especializada cuidando de toda a parte burocrática 
pode fazer com que erros e futuras dores de cabeça sejam evitadas.

Aponte a câmera do seu celular para o 

QR CODE ao lado que a gente te ajuda.


