CONDOMÍNIO ILHA DO SOL
2006
ADMINISTRAÇÃO DE TRABALHO, SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA

DICAS DE SEGURANÇA:
- Jamais compartilhe informações de seus hábitos e de sua família com estranhos, mesmo que sejam
“simples prestadores de serviços”. Aí, sim, pode morar o perigo. FIQUE ALERTO (A).
- Ao contratar novos empregados ou pessoas que venham realizar algum trabalho em sua propriedade,
comunique imediatamente a administração do condomínio (tel. -71- 9931.9111 ou pelo e-mail:
ilhadosol@atarde.com.br). Investigue a conduta de cada uma dessas pessoas.
- Ao sair de casa, após o veraneio ou descanso em finais de semana, evite deixar objetos de valores no
interior dos imóveis. Revise portas e janelas para se certificar de que, realmente, estão trancadas, bem
como aparelhos elétricos e gás, evitando, assim, riscos de incêndio.
- Sempre que possível, procure dotar o seu patrimônio de toda segurança, como, por exemplo, instalação
de alarmes, cercas elétricas (dentro dos padrões oficiais, com acompanhamento do CREA, através ART
assinada por profissional qualificado para tanto), grades de ferro, disponibilização de cão de guarda e
vigia. Ao saírem para a praia, nunca deixe a casa aberta, por maior segurança que a mesma possa ter.
LEMBRE-SE: para bandido, toda segurança e pouca. Haja na vanguarda, evitando, assim, surpresas
desagradáveis.
- Facilite o trabalho dos Vigilantes da nossa localidade e da Polícia Militar que, após convênio travado
conosco (Polícia Comunidade) realiza, sempre que possível e quase que diariamente, rondas em nosso
condomínio, instalando RELÊS FOTOELÉTRICOS e com LÂMPADAS ELETRÔNICAS. O custo de tais
equipamentos é baixo e o consumo não ultrapassa a cota mínima mensal que cada um paga à COELBA.
Exemplo: relê 110 v = R$15,00; suporte da base R$6,90; lâmpada eletrônica 5 w (unidade) = R$9,00.
Antes da instalação, procure inteirar-se com a administração para, juntos, discutirmos os melhores locais
que possam ajudar a guarnecer seu imóvel. Um aviso importante: Não se assustem ao notar presença de
viaturas da Polícia com batedores ligados em nossa localidade. Eles estão presentes para garantir nossa
segurança !!! Em breve, estaremos instalando sirenes para comunicação emergencial de perigo.
- Ao receber visitas em sua propriedade, por mais íntima que seja, avise ao nosso empregado
encarregado, a fim de tenhamos um controle eficiente das pessoas que estejam em nossa localidade.
Esse comportamento, com certeza, lhe trará mais tranqüilidade.
- Evite danificar as cercas de arame farpados, as mesmas recentemente recuperadas por esta
administração, pois elas, apesar de terem um custo alto e não impedirem atos criminosos, com certeza
dificultam as ações dos meliantes. Além do mais, danificar cerca constitui crime de dano previsto no
Código Penal Brasileiro, na conformidade do art. 161 do referido diploma legal. Oriente as pessoas que
freqüentam sua propriedade a esse respeito. Por outro lado, nos ajude a fiscalizar para que estranhos
não as destruam.
- Toda Ilha de Itaparica já dispõe de um pelotão da COPPA (Companhia de Policia de Proteção
Ambiental), comandada por um Oficial graduado e com apoio e incentivo do Comandante Geral da
mesma, como dos ambientalistas desta localidade. Estamos trabalhando duro em conjunto com esses
dedicados policiais, com a Polícia Federal, Ministério Público e a Justiça, fiscalizando, investigando,
reprimindo e punindo aqueles que cometem crimes ambientais. Portanto, captura de animais silvestres e
marinhos (pássaros e outros tantos, inclusive pesca com bomba...) e destruição da vegetação nativa,
especialmente a restinga - protegidos pela Legislação Federal - em nossa localidade será
veementemente combatida. Ajudem-nos!!! Denuncie e combata essas práticas criminosas. Sua
participação é muito importante para preservarmos a vida em nosso planeta.
- Não permita, em nenhuma hipótese, que pessoas não habilitadas, transitem com veículos automotores
em nosso condomínio, pois colocam em risco a integridade física, a vida e o patrimônio de terceiros, além
de trazer sérias conseqüências na esfera penal para aquele que pactuar com tal prática. Evite
aborrecimentos, afinal, escolhemos o Ilha do Sol para relaxarmos.
_____________________________________________________________________________
Condomínio Loteamento Ilha do Sol
Km-21 da Rodovia Bom Despacho Nazaré – Vera Cruz
ILHA DE ITAPARICA – BAHIA – BRASIL
CEP 44.470-000
Tel. (71) 9931.9111
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“PRESERVE A NATUREZA. NÃO JOGUE LIXO NAS PRAIAS.”

