	
  

	
  

Carta circular nº. 02/2014
Assunto: administrativo e financeiro
Vera Cruz, 06 de maio de 2014.

Preclaro (a) Condômino(a),
Decorrido pouco mais de três meses desde que assumimos a atual administração do condomínio ilha do
sol, temos a grata satisfação de, mais uma vez, dirigirmos à Vossa Senhoria no intuito de prestarmos
contas do que, nesse pouco tempo de muito esforço e trabalho, temos feito.
Considerando o alto custo e sua delonga para comunicações diversas via ECT, esclarecemos que os
balancetes do primeiro trimestre deste ano, se encontram na Portaria do Condomínio e a disposição de
todos, bem como no novo portal na web ( www.condominioilhadosol.com.br ), ainda em fase de ajustes e
aperfeiçoamentos.
As informações quase que diárias, vem sendo postadas, com textos e fotos, nas redes sociais criadas logo
que assumimos os misteres da atual administração. Para tanto, sugerimos que o(a) nobre condômino(a)
acesse e participe no instagram: CONDOILHADOSOL e no facebook: Ilhadosol Itaparica . De igual
sorte, estaremos disponibilizando contatos via whatsApp e viber com a nossa Supervisão e Segurança,
cujos equipamentos de última geração já foram adquiridos, estando em fase de ajustes de instalações de
softwere e treinamento dos usuários, nossos colaboradores empregados e prestadores de serviços, quando
estaremos informando (por e-mail, instagram, portal na web e facebook) os respectivos números para
contatos diversos. Muitos recursos serão utilizados, filtrando, assim, informações importantes para nossa
equipe de trabalho, voltadas para área de segurança.
Com o intuito de facilitarmos as comunicações e informações no nosso dia-a-dia, solicitamos a você,
condômino, que ainda não informou seus respectivos endereços eletrônicos (e-mails), que o façam com a
maior brevidade possível através dos endereços: condoilhadosol@uol.com.br e s.barauna@uol.com.br
ou através de contato telefônico com a D & L Assessoria, na pessoa do contador Maurício (tel. 71 33284770). De igual sorte, mantenha em dia os seus dados cadastrais, pois, assim, jamais ficará sem receber
informes diversos por parte da administração do ILHA DO SOL relacionados ao seu patrimônio.
Por derradeiro, seguem, em anexos, os boletos condominiais das taxas ordinárias dos meses de maio,
junho e julho, do ano de 2014
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Senhoria, protesto da mais alta estima, consideração e apreço.
Atenciosamente,

Silvio Baraúna
SÍNDICO
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“PRESERVE A NATUREZA. NÃO JOGUE LIXO NAS PRAIAS”

