
LOTUS E FFV, UMA PARCERIA DE SUCESSO
RECUPERAÇÃO DE INADIMLÊNCIA AJUDA CONDOMÍNIOS

Ao longo de 2 anos e meio a 
Lotus, em parceria com o 

escritório Freire, Farias e Viana 
- FFV, vem fazendo um trabalho 
importante de recuperação de 
valores para seus condomínios. 
Já são mais de R$ 4.300.000,00 
recuperados, e o que antes era 
um grande problema para sín-
dicos e condôminos, agora 
passou a ser motivo de alívio. 

Com a ajuda da Lotus e FFV, 
através de um trabalho dedica-
do, diversos condomínios têm 
conseguido manter sua saúde 
financeira em dia, que é de ex-
trema importância, principal-
mente em meio a pandemia 
que tantos problemas gerou. 
Assim torna-se nítido que a 
contribuição de todos os con-
dôminos é fundamental para 

que todos os compromissos 
financeiros dos condomínios 
sejam honrados. E vale ressal-
tar que este serviço de cobran-
ça, valiosíssimo atualmente, é 
gratuito para clientes Lotus. É 
uma enorme vantagem con-
tar com a experiência da Lotus 
e do FFV para superar todos 
os momentos de dificuldade.

LOTUS ADQUIRE NOVOS VEÍCULOS PARA INSPEÇÃO E ATENDIMENTO
No mês de novembro a Lotus adquiriu no-
vos veículos destinados a atender a ronda 
noturna e no plantão 24 horas, em substi-
tuição aos antigos. São 2 carros 0 km, mo-
delo Fiat Mobi, que já estão sendo utilizados 
para atendimentos aos condomínios. A Lotus 
disponibiliza o serviço de Plantão 24h para 
alguns contratos. Os clientes desse modelo 
de contrato contam com dois veículos para 
atender emergências que venham a ocor-
rer, principalmente fora do horário comer-
cial e também finais de semana e feriados.
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Com o término de mais um ano, 
uma das ações mais importan-
tes para o condomínio é inicia-
da. A previsão orçamentária 
é fundamental para saúde fi-
nanceira do condomínio e deve 
ser elaborada minuciosamente 
para evitar futuros problemas. 
Mas afinal, do que se trata a 
previsão orçamentária? Nada 
mais é do que o planejamento 
financeiro do condomínio, onde 
todos os custos deverão ser 
analisados, para que o valor da 
taxa condominial seja defini-

do. Nesta previsão é levado em 
conta, a mão de obra (Funcio-
nários), contratos de manuten-
ção, contas de consumo, como 
água e luz, despesas adminis-
trativas, fundo de reserva, entre 
outros. A previsão é apresen-
tada em assembleia ordinária, 
para que seja aprovada pelos 
condôminos presentes. Vale 
destacar que esta assembleia é 
uma das mais importantes do 
seu condomínio, por isso a pre-
sença de todos é fundamental.

IMPORTÂNCIA DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Com muita alegria,
celebramos mais um ano de parceria 

com os condomínios:
Ed. Kyalami - 27 anos.

Ed. Turmalina - 25 anos.
Ed. Flamboyant - 17 anos.

Ed. Ondas do Sal II - 12 anos.
Ed. Solar Oriental - 10 anos.

Ed. Real One - 09 anos.
Ed. Renoir - 08 anos.

Ed. Uranu’s Garden - 07 anos.
Ed. Claude Monet - 06 anos.
Ed. San Gennaro - 05 anos.
Ed. Res. Vitória - 05 anos.

Ed. Torres Ekoara - 05 anos.
Ed. Portofino - 04 anos.

Ed. Res. Bonsai - 04 anos.
Ed. Plaza Mendonça - 04 anos.

Ed. City Bay - 03 anos.
Ed. City Way - 03 anos.

Ed. Res. Itatins - 02 anos.
Ed. San Martin - 02 anos.

Ed. Torres Devant - 02 anos.
Ed. Solar dos Corais - 02 anos.

Ed. Jardim de Provence - 01 ano.
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