
LOTUS EM DIA COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS
A Lotus já possui seu documen-
to oficial que trata da Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPG. 
Esta lei foi criada para garan-
tir a segurança dos dados dos 
cidadãos brasileiros entre os 
quais estão incluídos nossos 
estimados Condôminos. Des-
de outubro/2020 a Lotus vem 
elaborando o documento. Ago-
ra, estão sendo feitos os ajustes 
finais e novo treinamento será 
dado a toda a equipe pelo nosso 
DPO (Data Protection Officer), 
Sr. Daniel Henrique Mendes da 
Silva A Lotus sempre procura 
estar em dia com o que prevê a 
legislação, em todos os aspectos.

Ed. Baía do Guajará - 23 anos.

Ed. Beverly Hills - 19 anos.

Ed. Versati Residence - 16 anos.

Ed. Torre de Ravena - 15 anos.

Ed. Jardim Espanha - 10 anos.

Ed. Torres Liberto - 06 anos.

Ed. Piazza Colonna - 03 anos.

Ed. Ville França - 01 ano.

Com muita alegria, celebramos 
mais um ano de parceria

com os condomínios:

CONDOMÍNIOS
ANIVERSARIANTES

LOTUS CLUBE DE VANTAGENS: NÃO DEIXE DE PARTICIPAR!
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4 VANTAGENS DE COMPRAR UM IMÓVEL NA PLANTA

SEU IMÓVEL PODE
SER UM INVESTIMENTO

PROJETAR SUA MUDANÇA
E ATÉ O NOVO ESTILO DE MORAR

Para comprar um imóvel na planta 
é necessário fazer uma boa pesqui-
sa para evitar problemas futuros. A 
escolha pode ser iniciada a partir de 
um bom bairro. Escolher um bairro 
que esteja em processo de crescimen-
to de infraestrutura, com obras de 
melhoria na mobilidade ou grandes 
empreendimentos como shoppings 
e condomínios. Nesse caso, pode se 
tornar um grande investimento, devi-
do à valorização que imóvel pode ter.

FORMA DE PAGAMENTO
Um empreendimento em construção 
permite um prazo de pagamento mais 
dilatado. Uma compra mais planeja-
da, aonde não se precisa um grande 
valor poupado, pois 30% a 50% do 
imóvel será pago durante a obra. É o 
imóvel ideal para quem deseja uma 
forma de pagamento mais leve e fle-
xível e pode esperar, se planejar para 
usufruir do imóvel num médio prazo.

O APARTAMENTO COM SEU ESTILO
A compra do imóvel na planta per-
mite a possibilidade de deixar seu 
imóvel com sua personalidade. Fa-
zer adaptações de acordo com seus 
gostos, escolher o tipo de piso e re-
vestimentos, móveis, planejados etc. 
Se você tem interesse em comprar 
um imóvel, fale com a Lotus Negó-
cios Imobiliários, vamos realizar seu 
sonho de morar bem! Agradecemos 
o seu interesse no nosso material. 
Na hora de buscar soluções imobi-
liárias, conte com a Lotus Negócios 
Imobiliários, que possui 23 anos de 
experiência no mercado imobiliário.
Temos diversos empreendimen-
tos que são do seu estilo! Cha-
me no whatsapp: (91)98302-6666.

Ao investir em um imóvel na planta, o 
comprador tem a possibilidade de pla-
nejar toda a mudança, você sabe que 
só receberá as chaves ao final da obra. 
E, na verdade, esse aspecto pode ser 
muito positivo, pois confere ao futuro 
morador um tempo maior para que ele 
programe sua mudança. Ir para outro 
local é muito mais do que uma questão 
de arrumar os móveis e contratar uma 
transportadora. É preciso considerar 
diversos pontos, o trajeto para o traba-
lho, os novos locais que você e sua famí-
lia frequentarão, entre outros. Assim, o 
prazo proporciona certa tranquilidade 
para que tudo seja feito sem pressa.


