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Condomínio Jardins do Lago

O sonho de todo Síndico

Lotus lança seu mais novo produto: Receita

Garantida, o sonho de todo Síndico. Sempre

inovando com novas linhas de serviços para

os seus condomínios e o mercado em geral, a iniciativa

visa tranquilizar principalmente o Síndico quanto ao
maior problema na maioria dos condomínios: a
inadimplência. Tendo a receita certa em caixa, o
Síndico terá condições de manter as contas em dia e
pode se programar para futuros investimentos.
O serviço também acaba com uma distorção séria: os
adimplentes pagarem pelos que não pagam as taxas
condominiais. O serviço está disponível sob consulta.

‘‘Mantenha sempre a saúde nanceira
do seu condomínio.’’
Dienne Oliveira
Gerente Comercial Lotus

100% da Receita em Caixa
(mesmo que algum condômino não pague).

Inadimplência ZERO*
Tranquilidade Financeira
Contas em Dia
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* A Lotus repassa a receita integral (menos a taxa de garantia)
e cobra os condôminos inadimplentes.
* Consulte Condições

#soulotus

EMPRESA LOTUS
CONTRATA PCD
É com alegria que informamos abaixo os condomínios
que fazem aniversário como clientes da Lotus no mês de
Agosto de 2021:

Karina Cabral- Auxiliar de Escritório - PCD e Belmira Figueiró- RH

O

processo de contratação de PCD (Pessoa com
Deﬁciência) não deve ser visto somente como um
mero cumprimento da legislação, mas sim como
a procura de um empregado qualiﬁcado para ocupar a vaga
ofertada. Por isso, a Lotus está dentro do Roll de empresas
que visa oportunizar seu quadro funcional olhando não só
as aptidões, mas as competências ao fazer a seleção para
vaga em questão. Portanto, atuamos conforme a Lei
8.213/91 ( Lei das Cotas) e apresentamos um quadro
funcional de 25 PCD’s distribuídos na área operacional e
administrativa. Buscamos sempre oportunizar novos
empregos e posicionar o PCD como peça fundamental
dentro do processo organizacional, além de estabelecer e
valorizar o capital intelectual utilizando-os em locais onde
há verdadeira conformidade na execução de suas tarefas.
Isso sim é Inclusão!
‘‘Quero agradecer a Empresa Lotus, pela oportunidade em estar me
recolocando no mercado de trabalho sem nenhum preconceito,
abrindo novos horizontes.’’
Karina Cabral

BAIRRO DO COQUEIRO EM
CONSTANTE CRESCIMENTO

1 ou 2 suítes
1 vaga de garagem
Unidades de 63,71m²
e 67,78m² de área privativa;

Ed. Lourenço Monteiro Lopes - 31 anos
Ed. Al Mare - 31 anos
Ed. Leonor Fernando - 29 anos
Ed. Grenoble - 14 anos
Ed. Rio Elba - 11 anos
Ed. Ilha do Caribe - 09 anos
Ed. La Belle Residence - 09 anos
Ed. Plaza Alexandria - 09 anos
Ed. Pleno Comercial - 09 anos
Ed. Vitrine Umarizal - 06 anos
Ed. Villa Real - 04 anos
Ed. Flex Lilás - 04 anos
Ed. Res. Arbre - 04 anos
Ed. Premium - 03 anos
Ed. Piazza Toscana - 02 anos
Ed. Palazzo Verona - 02 anos
Ed. Garota de Ipanema- 02 anos
Ed. Celestino Rocha - 02 anos
27/08 - Dia do Psicólogo e Dia do Corretor de Imóveis

O

cliente que busca uma casa ou apartamento
para morar também leva em consideração a
estrutura que o local oferece nas
proximidades como supermercados, restaurantes,
escolas, academias, etc. O bairro do Coqueiro, hoje, é
um dos grandes atrativos, pois está em expansão e
oferece excelentes oportunidades de moradia e
possibilidades de crescimento estrutural.Em
particular, podemos falar do Parque Independência
situado a apenas 50 metros de uma das principais vias
de Belém e Ananindeua, a Avenida Independência.
Nos arredores, é possível observar shoppings e
supermercados. O condomínio conta com área de
lazer completa e apartamentos de 63m² e 67m²
divididos em 4 torres (a última com previsão de
entrega no segundo semestre de 2023).
Seu sonho de morar bem,
virou realidade!
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