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“PRESERVE A NATUREZA. NÃO JOGUE LIXO NAS PRAIAS” 
 

Carta circular nº. 01/2015 

Assunto: administrativo e financeiro 

 

       Vera Cruz, 05 de janeiro de 2015. 
Prezado(a) Condômino(a), 

Iniciando o ano de 2015, transmito a todos, votos de um feliz 2015, com saúde, paz e prosperidade, para 

que, juntos, possamos, no ano vindouro, proporcionarmos para a nossa localidade, no todo, dias melhores, 

contando com a participação maciça de todos e não só de alguns. 

Em anexo, seguem os boletos condominiais de janeiro a setembro de 2015, cuja majoração das taxas se 

deram em decorrência do aumento do salário mínimo legal (piso nacional), valendo esclarecer que teremos 

reajustes salariais da categoria que trabalha conosco, em decorrência da CCT já em discussões entre os 

Sindicatos patronal e trabalhadores. Concomitantemente com o encaminhamento neste ato, estamos 

enviando, via e-mail para cada um dos responsáveis cadastrados em nossa Administradora D & L 

Assessoria, os respectivos boletos. 

Nosso REVEILLON foi um sucesso total !! Famílias inteiras reunidas nos festejos; belo e encantador show 

pirotécnico; decoração de fino acabamento, a cargo do artista plástico Luiz Chapéu; sanitários químicos 

disponibilizados, além de uma segurança eficiente por parte dos nossos seguranças plantonistas, do GETTO 

e apoio de policiais que dão suporte à nossa localidade. 

 

Por sua vez, caso opte, faça um tour em nossa página na web, seja através do nosso portal oficial 

(www.condominioilhadosol.com.br) ou nas páginas do facebook (Ilhadosol Itaparica) e instagram 

(CONDOILHADOSOL). Outra opção colocada à disposição de todos, é o correio eletrônico, através dos 

endereços: condoilhadosol@uol.com.br e s.barauna@uol.com.br  . 

Quanto às Unidades inadimplentes, estamos no combate ferrenho e incansável contra os mesmos, ou seja, 

ações judiciais de cobranças; providências junto ao SPC/SERASA e cobranças constantes por parte do 

Deptº de Cobranças da D & L Assessoria. Inadmissível, nos dias atuais, que essa prática ainda exista 

(ENRIQUECIMENTO ILÍCITO) , ou seja, uma minoria se beneficiando às custas de quem, com sacrifício, 

paga em dia suas taxas condominiais. VAMOS, EM UM ÚNICO CORO, DIZER NÃO A ESSES 

INADIMPLENTES !!! 

 

Aproveitando o ensejo, renovo à Vossa Senhoria, protesto da mais alta estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

 
Silvio Baraúna 

   SÍNDICO  
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