
DAMOS AS BOAS VINDAS AOS NOSSOS NOVOS CLIENTES
ED. TORRES FLORATTA ED. BREEZE

Damos as boas vindas aos condôminos do Ed. Torres 
Floratta, e parabenizamos a construtora Leal Morei-
ra pelo belíssimo empreendimento entregue em mar-
ço 2021. O Prédio está situado no tradicional bairro do 
Marco, um dos mais valorizados da cidade, por toda 
comodidade que o local oferece em termos de estru-
tura e localização. E como complemento a todas essas 
vantagens, o condomínio passará a ser administra-
do pela Lotus, que levará toda sua experiência nessa 
parceria que se inicia. Agradecemos a confiança, e de-
sejamos dias de paz e tranquilidade em seu novo lar. 

Também damos as boas vindas aos condôminos do 
Ed. Breeze, que receberam esse maravilhoso empre-
endimento entregue pela Sintese Engenharia. O Con-
domínio está localizado no moderno bairro plane-
jado “Cidade Cristal“. E para tranquilidade de seus 
condôminos, o Ed. Breeze também será administrado 
pela Lotus, e terá a sua disposição toda estrutura que 
a Lotus tem para oferecer, além de toda qualidade e 
conhecimento de sua equipe de colaboradores. Se-
jam todos bem vindos, contém sempre com a Lotus.
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CIDADE CRISTAL EM PLENO DESENVOLVIMENTO

O QUE TEM DE BOM?

O BAIRRO PLANEJADO ESTÁ A POUCOS MINUTOS DO CENTRO DE BELÉM
Com mais de 161mil m², o bairro é sinônimo de inovação e está localiza-
do em uma área em pleno desenvolvimento dentro da região metropoli-
tana de Belém. Com infraestrutura 100% concluída, é um local para mo-
rar, trabalhar e se divertir sem a necessidade de carro para se deslocar. 
Calçadas parque de até 8 metros de largura com árvores de grande por-
te típicas da região, rede de energia, CFTV e fibra ótica subterrâneas, di-
minuindo assim a poluição visual e permitindo que as árvores cresçam li-
vremente, tudo dentro do conceito de bairro ecologicamente correto.

Shopping Bosque Grão-Pará

Modernidade, sofisticação e inovação 
aliados a um alto padrão de entrete-
nimento e excelentes oportunidades 
comerciais. São 225 lojas satélites, 10 
lojas âncoras e 5 mega stores. Com 
uma praça de alimentação espaçosa e 
confortável com mais de 30 operações 
e uma vista privilegiada para o Parque 
Ambiental. Estacionamento com 2.300 
vagas garantindo mais comodidade 
para os clientes e seis salas de cinema 
(stadium) para diversão de alta quali-
dade. O terreno do empreendimento 
possui 125.000 m², sendo 72.000 m² 
de área construída, com uma arqui-
tetura moderna que destaca as áreas 
verdes. Localizado no cruzamento 
estratégico da Avenida Independên-
cia com a Rodovia dos Trabalhadores 
e vizinho a dois dos mais bem qua-
lificados condomínios residenciais 
horizontais de Belém, o Shopping 
Grão-Pará já serve como âncora do 
maior empreendimento imobiliário 
erguido em Belém, o Cidade Cristal.

Em 2017, foi inaugurado o Equipe 
Cristal, a mais completa unidade Equi-
pe do município de Belém, reunindo 
todos os níveis de ensino. O colégio 
funciona ao lado do Shopping Bos-
que Grão-Pará, e tem capacidade para 
mais de 2.400 alunos, além de contar 
com turmas inteiramente bilíngues 
na Educação Infantil. A unidade tra-
balha com infraestrutura completa, 
oferecendo conforto e segurança para 
alunos, funcionários, pais e responsá-
veis. Seu espaço também disponibili-
za quadra poliesportiva, piscina, sala 
de leitura, sala de inclusão, parque 
refrigerado e ao ar livre, biblioteca, 
laboratórios de última geração e ou-
tros espaços modernos e atualizados.

Que tal fazer tudo por aqui? Temos 
imóveis residenciais e salas comerciais 
disponíveis. Confira aqui e depois, é só 
chamar no whatsapp: (91)98302-6666

Colégio Equipe

Maravilha, né?

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


