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lojas físicas e-commerce
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e ganhe descontos reais na hora!

*Não esqueça de ativar a localização do 
celular no Aplicativo.
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ENCONTRO COM A LOTUS É SUCESSO TOTAL 
Um evento de alto nível para Belém, a Palestra ''Encontro com a Lotus'' - com o tema: LGPD - Lei Geral 

de Proteção de Dados, foi realizado no dia 10 de fevereiro, no Radisson Hotel Maiorana, oferecido 

gratuitamente pela Lotus.

Os participantes tiveram logo na entrada um coffee break regado a boas conversas entre os presentes. 

Em seguida o Sr. Augusto Teixeira, CEO da Lotus, juntamente com o Sr. Mário Teixeira Neto, Diretor da 

empresa, deram as boas-vindas e início ao evento, com a apresentação de um vídeo com informações 

Ricardo Mello 
Sócio Fundador do Escritório 
de Advocacia Silveira Athias

Eduardo Brito
Sócio do Escritório 

de Advocacia Silveira Athias
Especialista em Direito do Trabalho 

e Direito Processual do Trabalho.

já está com a data marcada. Será no dia 17 de março de 

2022,  quinta-feira,  com o tema Problemas 

Trabalhistas nos Condomínios, e será ministrada 

pelos Advogados Ricardo Mello, Sócio fundador do 

Escritório Silveira, Athias, Soriano de Mello, Bentes, 

Lobato & Scaff, e Eduardo Brito, sócio do escritório, no 

Radisson Hotel Maiorana, com início às 17h.

As inscrições são gratuitas, feitas pelo whatsapp 

(91) 98420-6831. Dúvidas e informações pelo e-mail: 

germarketing@lotusonline.com.br

institucionais. Logo após, apresentaram o Advogado 

Daniel Farias, Sócio Fundador do Escritório Freire, 

Farias e Viana - F.F.V., que deu inicio à palestra, 

abordando como a Lei Geral de Proteção de Dados 

impacta nos condomínios e como eles devem se 

adequar, evitando problemas futuros. Por fim, foi 

reservado um tempo para que os participantes 

pudessem fazer perguntas aos quais foram 

respondidas pelo palestrante,  colocando o 

baseamento legal, e pelo Sr. Augusto Teixeira.

O sucesso foi tão grande que a segunda palestra 

PALESTRANTES DO 2º ENCONTRO COM A LOTUS

EQUIPE  DO F.F.V. DO 1º ENCONTRO COM A LOTUS
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É com alegria que informamos abaixo
os condomínios que fazem aniversário como
clientes da Lotus no mês de fevereiro de 2022:

Ed. Conjunto Central 35 anos.
Ed. Guará 28 anos.
Ed. Casablanca 25 anos.
Ed. Málaga 21 anos.
Ed. Batista Campos 21 anos.
Ed. Joaquim Bastos 19 anos.
Ed. Rio Mississípi 17 anos.
Ed. Zeus Garden 15 anos.
Ed. Apollo's Garden 13 anos.
Ed. Solar Mondrian 12 anos.
Ed. Sol de Verão 09 anos.
Ed. Sublime Residence 08 anos.
Ed. Ilha de Rhodes 06 anos.
Ed. Res. Ipanema 06 anos.
Ed. Torre de Belvedere 06 anos.
Ed. Torres Trivento 06 anos.
Ed. La Place Residence 04 anos.
Ed. Amazonita Garden 04 anos.

Uma nova vistoria é feita na entrega do imóvel. É 
a chamada vistoria de saída. São observadas as 
condições e comparadas ao momento de entrada. 
Caso haja alguma divergência, são solicitadas as 
devidas adequações dentro do prazo de 30 dias do 
aviso e depois é realizada uma nova vistoria.

Damos as boas vindas ao nosso mais novo cliente

PÉ NA AREIA 

A Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD, foi sancionada em agosto de 2018 e entrou em 
vigor em setembro de 2020. Ela dispõe sobre o 
tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger 
os direitos fundamentais da liberdade e de 
privacidade.

As normas gerais contidas na Lei são de interesse 
nacional e devem ser observadas pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Ela estipula 
uma série de obrigações para empresas e 
organizações sobre coleta, armazenamento, 
tratamento e compartilhamento de dados pessoais, 
tanto no ambiente online quanto no offline.

Mediante a importância desta lei, está disponível 
no site uma aba exclusiva para sanar quaisquer 
dúvidas a respeito de protocolos e formulário 
referente a LGPD da Lotus.

FIQUE POR DENTRO DA LGPD

NOVAS FUNCIONALIDADES NO SITE DA LOTUS 

TROCA DE TITULARIDADE 

Agora está mais fácil informar a troca de 
titularidade para a Lotus, seja ela por compra, venda 
ou aluguel de uma unidade, disponibilizamos no site 
esta função, basta preencher os dados e enviar para 
que nós façamos o cadastro ou a troca de condôminos 
na unidade.

Antes da entrega ao inquilino, nós realizamos
a vistoria de entrada, onde são observados e 
relatados de forma detalhada tudo que tem no 
imóvel. No aceite, as chaves são liberadas dentro de 
72h. 

VISTORIA DE IMÓVEIS 
Procedimento fundamental para recebimento e entrega das chaves. 
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