
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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 Lotus reforça o ciclo de treinamento de Asegurança condominial (controle de acesso), 
limpeza predial, postura profissional e normas 

de combate a incêndio. As capacitações visam aperfeiçoar 
a linha de serviços e aumentar a desempenho dos 
colaboradores, tornando-os aptos a desempenhar suas 
rotinas de trabalho, além de melhorar o relacionamento 
interpessoal e suas percepções. Com a retomada dos ciclos 
de treinamentos no cenário pós-pandemia a empresa 
busca reforçar o capital intelectual como fonte de melhoria 
nos resultados. Este é o caminho trilhado pela Lotus. 
Portanto, oportunizar, identificar, planejar, intensificar 
métodos que possam aperfeiçoar habilidades das pessoas é 
acreditar no poder de construção de uma leal e fiel relação 
entre  empresa e colaborador. 

 LOTUS REFORÇA TREINAMENTO DE 
SEGURANÇA CONDOMINIAL

Treinamento no Auditório da Lotus. 
Marcelo Jorge Araújo
Instrutor
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o dia 10 de setembro, na tentativa de adentrar ao Ncondomínio Torre de Ravenna, um carro 
estranho foi bloqueado pela portaria, na pessoa 

do Porteiro Andson Santana, funcionário do próprio 
condomínio. Tratava-se de um Uber sendo utilizado pela 
Comissão Administrativa testando a segurança do prédio, 
sendo que o referido Porteiro não permitiu a entrada do 
veículo. O Sr. Carlos Marra, membro da Comissão 
Administrativa do Condomínio Torre de Ravenna falou 
assim sobre o relacionamento do condomínio com a Lotus: 
“Somos Clientes desde 2006. São mais de 15 anos de 
fidelidade contínua com a Lotus. Estamos satisfeitos com a 
parceria procurando atender os moradores com melhor 
qualidade de vida e segurança”. Portanto, parabenizamos o 
Porteiro Andson Santana pelo profissionalismo e 
comprometimento.

#soulotus
LOTUS PARABENIZA O 
PORTEIRO ANDSON  SANTANA
PELO PROFISSIONALISMO

Com mais de 161mil m², o bairro é sinônimo de inovação e 
está localizado em uma área em pleno desenvolvimento 
dentro da região metropolitana de Belém. 
Com infraestrutura 100% concluída, é um local para 
morar, trabalhar e se divertir sem a necessidade de carro 
para se deslocar. Calçadas parque de até 8 metros de largura 
com árvores de grande porte típicas da região, rede de 
energia, CFTV e fibra ótica subterrâneas, diminuindo 
assim a poluição visual e permitindo que as árvores 
cresçam livremente, tudo dentro do conceito de bairro 
ecologicamente correto.

Parabéns!

Ed. Paola - 33 anos

Ed. Beau Rivage - 23 anos

Ed. Monteiro Lopes II - 19 anos

Ed. Torre de Louvre - 15 anos

Ed. Metropolitan Tower -13 anos

Ed. Lille - 10 anos

Ed. Porto Albany - 08 anos

Ed. San Telmo - 07 anos

Ed. Versatto Residence - 05 anos

Ed. Rogélio Fernandez - 03 anos

Ed. Castel Blanc - 03 anos

Ed. Cristal Corporate - 02 anos

Ed. Lygia Fernandez - 01 ano

É com alegria que informamos abaixo os 
condomínios que fazem aniversário como 
clientes da Lotus no mês de Setembro de 2021:

Condomínio Jardins do Lago
Condomínio Times Square
Condomínio Mont Joli
Condomínio Cândido Pereira

BEM- VINDO!

CIDADE CRISTAL EM PLENO
 DESENVOLVIMENTO
O BAIRRO PLANEJADO ESTÁ A POUCOS MINUTOS DO CENTRO DE BELÉM

Porteiro Andson Santana do Torre de Ravenna


