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Um outro ângulo da Academia
A tão sonhada

Academia está em
momentos finais de
execução das suas
obras físicas.

A foto ao lado
registra um outro
ângulo da obra o que
dá uma ampla visão
de sua grandiosidade.
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Conselho aprova contas de outubro e
ouve palestra sobre câmeras de vigilância

Na reunião do
Conselho Consultivo
e Fiscal realizada dia
9 de dezembro,  na
chácara Terra Bella,
do conselheiro Sr.
Wagner Roberto
Alves, foram apro-
vadas as contas de
outubro, proferida
palestra sobre câme-
ras de vigilância e
debatida aquisição de
equipamentos para a academia. Pág. 03

Aniversários: páginas 07 e 08

Todos os finais de anos, já se tornou costumeiro, a administração
de nosso Condomínio Estância Zaúna faz a entrega de Cestas de
Natal aos colaboradores, uima forma de agradecimento aos bons
serviços que eles nos prestam. Também muitos dos condôminos,
faz entrega de cestas que são juntadas e rateadas entre o pessoal.

Os colaboradores agradecem à Administração do Condomínio
e aos Senhores Condôminos pelos brindes de grande valia para
todos e seus familiares. Muito obrigado, dizem eles.

Segundo o gerente administrativo Ronaldo Venâncio as cestas
adquiridas e doadas pelo Condomínio somaram 18 (número de colaboradores) e acredita que a
doação particular dos condôminos, pode ter sido maior.

Cestas de Natal aos colaboradores
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A qualidade da água que consumimos
A coleta é analisada por laboratório da Universidade Estadual de Maringá apresentou os dados:

                           Coliformes: Ausente           -          Escherichia:  Ausente
Notas: (1) Valor máximo permitido - (2) Unidade de Hazen (mg Pt-Co/L

(3) Unidade de Turbidez
Os Parâmetros analisados encontram-se de acordo com a Portaria do Ministério da

Saúde nº. 2914 de 12/12/2011

Interessado Condomínio ZAÚNA - PRIVÈ - Endereço: Estrada Zaúna - Sarandi - Pr. - Origem
da amostra: água de poço semi-artesiano - tratada. Local da coleta: Sistema de distribuição - data
da coleta: 20/11/2019 às 07:00 hs.  Data da entrada no laboratório: 20/11/2019 às 15:07hs -
Responsável pela coleta: SFA 8.  Ambiental Ltda / Iguaraçu - Pr -
Data da realização da análise: 20/11/2019 a 21/11/2019.

Neste início de ano são várias recomendações aos Senhores Condôminos:
*Peçam a seus caseiros os cuidados devidos a fim de evitar que os cães de

guarda escapem e perambulem por nossas ruas colocando em risco a integridade
física dos demais condôminos, seus familiares e transeuntes;

* O lixo que era recolhido duas vezes por semana foi ampliado para 3 vezes
por semana,  nunca deve ser colocado no chão em frente às chácaras onde não
existam lixeiras, evitando-se, assim, insetos como baratas, ratos e mesmo cobras peçonhentas.

O ideal é que os sacos de lixo sejam levados aos containeres no Almoxarifado Central,
separando-se cuidadosamente o lixo doméstico  do orgânico e os materiais recicláveis como
ferragens, vidros e papelões nos respectivos containeres.

* Outro cuidado que recomendamos aos caros condôminos, diz respeito a água acumulada
em sacolas plásticas e outros materiais que as possam conter, como também a adequada
manutenção das piscinas, e outros dependências, calhas, etc.,  evitando-se assim a proliferação
do mosquito transmissor da Dengue.

* Lembramos a todos a existência de um Triturador disponível a todos os Senhores
Condôminos  sem custos operacionais, mas é necessário que o interessado entre em, contato
com a Administração do Condomínio ou na Portaria que indicará o caminho correto, para
marcar dia e hora do serviço.

O material triturado pode ser utilizado pelo condôminos, servindo como excelente adubo
para fruteiras e plantas de jardinagem.

* Quanto ao precioso líquido, apesar de termos mandado perfurar mais um Poço Artesiano,
com capacidade de produzir 24 mil litros de água hora (vide texto nesta edição)
recomendamos sejam evitados desperdícios pois com o volume de construções em andamento
no Condomínio, e as muitas mudanças de condôminos, para cá, o consumo tende a crescer
consideravelmente.

* Finalmente informamos com a grata satisfação do dever cumprido, que muito em breve a
tão sonhada e ansiada Academia estará disponível a todos os Senhores Condôminos.

No mais, um forte abraço a todos
                      Condomínio Estância Zaúna, Sarandi, Janeiro de 2020
                                           Vanderlei Davina – Síndico
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De acordo com a ata
da 9ª.  reunião ordinária
do Conselho Consultivo e
Fiscal realizada dia 9 de
dezembro, na chácara
Terra Bella,  sita na Rua
Rouxinol, 101, do conse-
lheiro Sr. Wagner Ro-
berto Alves, partici-
param da reunião os
seguintes membros, entre
titulares e suplentes:
Hamilton Deniz Cola –
presidente, José Carlos
Constantino, Vice-presidente, João Bernardo
dos Santos, Relator das Contas e Aldo Pereira
Teixeira, membros efetivos e os suplentes como
segue: Elon Bragança Claudinei Capillas, Egilson
da Mota Leal e Wagner Roberto Alves. Foi
justificada a ausência do secretário do Conselho,
Sr. Adalberto Angelo Bermejo, por motivo de
força maior. Por solicitação do presidente
Senhor Hamilton D. Cola, o vice-presidente, Sr.
José Carlos Constantino assumiu a função ad
hoc de secretario

Presente o Síndico, Sr. Vanderlei Davina.
Havendo quorum, no horário da convocação

o presidente Sr. Hamilton D. Cola declarou
instalada a reunião e pediu ao secretário ad hoc,
José Carlos Constantino fazer  leitura da Pauta
dos trabalhos, como segue:

1 -  Palestra sobre câmeras de vigilância
2 -  Prestação de Contas – outubro/19
3 – Aquisição de equipamentos para a

Academia
Ítem 1 – Palestra
O conselheiro suplente, Claudinei Capilas

apresentou o Sr. Evaldo Peres, empresário em
Maringá, com vários anos de experiência, para
fazer uma palestra aos senhores conselheiros,
sobre a vistoria que realizou no Condomínio com
respeito à implantação do sistema de vigilância
através de câmeras, com projeção de vídeo
sobre o tema.

Enquanto a vídeo era projetado o Sr. Evaldo
prestava esclarecimentos sobre as posições das
câmeras e respondia a perguntas dos senhores
conselheiros presentes. Ele informou serem
necessárias  a implantação de 98 câmeras em
pontos estratégicos do condomínio. O vídeo
indicava os locais prováveis das câmeras

 Durante a projeção, várias vezes foi
formado debate entre os conselheiros e o

Conselho aprovou contas de Outubro,
ouviu palestra sobre câmeras e tratou da

aquisição de equipamentos para Academia

palestrante e o mesmo ficou de apresentar uma
proposta de orçamento  até o dia 20/12/19.

Com o orçamento em mãos o Síndico poderá
submeter à apreciação dos Senhores
condôminos, em Assembléia a ser convocada,
para análise e deliberação.

Item 2 – Contas de outubro/19
Na sequência foi dada a palavra ao relator

das Contas, Sr. João Bernardo dos Santos que
discorreu sobre análise que efetuou na vistoria
dos documentos apresentados pela EURO.

Ele disse que não encontrou  situações que
merecessem esclarecimentos, declarando a
regularidade das contas, portanto merecedoras
de aprovação. Colocada em votação foi o item
aprovado pela unanimidade dos presentes,

Ìtem 3 – Equipamentos da Academia
Ao colocar o item em debate o presidente

Hamilton D. Cola passou a palavra ao Síndico,
Sr. Vanderlei Davina para que prestasse as
informações devidas ao plenário do Conselho.

O Síndico abordou rapidamente as
providências que vem tomando sobre o assunto
e relatou alguns equipamentos necessários. Ele
ficou de apresentar o levantamento  com a
indicação dos equipamentos que serão instalados
acompanhados dos respectivos orçamentos.

Como nada mais havia a tratar o presidente
Hamilton D. Cola submeteu aos presentes a
deliberação quanto à data e local da próxima
reunião.

Depois de consultas, ficou deliberado o dia
13/01/2020 e o local será a chácara do Síndico,
Sr. Vanderlei Davina, sita na Rua Garça, no
horário de costume.

O presidente pediu a mim, José Carlos
Constantino, secretario ad hoc  para lavrar a
presente ata que vai assinada por todos os
presentes.
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Atenção Senhores Condôminos: Desde 1º de agosto/18 o responsável pela nossa contabilidade
é a EURO - Administradora de Condomínios - Av. Duque de Caxias, 882 – 16º andar –
Ed. New Tower Center -  CEP 87.020-025 Maringá-PR.

www.euro.adm.br – administrativo@euro.adm.br

(44) 3013-9400

Uma equipe de trabalhadores faz limpeza –
roçadas – em chácaras onde o mato e capim
começavam a crescer, deixando o visual mais
acolhedor, compatível com as belezas de nosso
Condomínio.

O gerente administrativo Ronaldo vistoriava
a realização dos serviços e onde havia alguma
falha, ele pedia que o serviço fosse completado.

Ele aproveitou para pedir fosse divulgado um
lembrete: onde o condômino não manda realizar
a roçada por conta própria, a administração do condomínio manda realizar o serviço, paga e
depois a cobrança do serviço vai anexada no boleto.

Equipe faz roçadas em chácaras
onde o mato começa a crescer

Muitos condôminos reclamam da infestação
de suas chácaras por uma árvore conhecida por
Leucena (Leucaena leucocephala), uma planta
originária/nativa da América Central, que é uma
leguminosa perene, altamente palatável para o
gado e considerada uma alternativa para
aumentar o teor protéico de dietas de vacas
leiteiras a baixo custo

Ela se apresenta como um arbusto ou árvore
e se reproduz com muita facilidade, pois tem
grande tolerância à seca, devido a suas raízes
profundas.

É uma planta exótica (originária de outro
país) e por isso considerada uma planta invasora
e que pode se desenvolver em locais onde não
seja desejado. Seu fruto é seco do tipo vagem
que solta as sementes e estas possuem grande
longevidade e podem infestar o solo, com
reprodução rápida e fácil disseminação.

As sementes são em grande número
pequenas e também podem ser levadas através
do vento, o que permite sua propagação em
grande escala e por longas distâncias, em pouco
tempo. Se não forem tomadas medidas efetivas
para sua erradicação, o local vira uma verdadeira
floresta com uma reprodução abundante de
vagens e sementes férteis.

Assim, por se proliferarem rapidamente, para
evitar que a Leucena se propague e ocupe o
lugar de espécies nativas é necessária a sua
retirada, pois podem causar grandes alterações
ecológicas, como por exemplo, afugentamento
da fauna nativa.

Se a Leucena estiver fora da mata

Informações sobre a Leucena e sua retirada

ciliar(APP) pode ser retirada a qualquer
momento mas se estiver na mata ciliar, o
proprietário deverá solicitar autorização florestal
para a retirada das espécies exóticas na área
de preservação permanente junto ao IAP.

Pode soar estranho o aconselhamento para
a remoção, porém é isso mesmo, enquanto não
for conhecido seu inimigo natural, que
automaticamente controlará seu potencial de
equilíbrio junto às demais espécies nativas, o
trabalho será vigilante, ou seja, quando a semente
brota o correto é a retirada manual imediata,
incluindo a raiz para evitar que ela volte a
germinar.

Cortar não é recomendável; ela brota com
facilidade e rapidamente seu tronco vai se
encorpando. Para as que já estão adultas, pois
possuem vida média entre 20 e 40 anos, sua
retirada total está sendo incentivada.

Só assim, com certeza, sua erradicação irá
permitir o desenvolvimento saudável das plantas
nativas. As plantas nativas são as responsáveis
pela atração e alimentação da fauna brasileira
(pássaros, macacos, quatis, pacas e cotias,
dentre outros).
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A Santa Missa do mês de Dezembro
foi celebrada dia 10, pelo Padre Luiz
Antonio Bento, na chácara do casal  de
condôminos José Carvalho/Magda,  sita
na Rua Beija Flor, nº 69 e contou com a
presença de fiéis católicos, condôminos,
parentes e amigos do casal anfitrião.

Mais uma vez a celebração regis-trou
o maior número de presentes,
principalmente amigos e convidados José
Carvalho e esposa Magda.

Na abertura da celebração a
condômina Magda agradeceu aos muitos
amigos e condôminos presentes e se disse
disposta a informar detalhes sobre as
cerimônias religiosas da Paróquia e com
respeito aos assuntos religiosos católicos
na Zaúna.

Funcionaram como Ministras da
Eucaristia, na assessoria da a Condômina
Ana Rute Santana e uma senhora da
Paróquia Nossa Senhora do Rosário. O
marido da condômina Ana Rute, também
Ministro da Eucaristia, funcionou no Coral
coadjuvante da celebração.

Na sequência o Padre Bento informou
sobre as atividades na Paróquia Nossa
Senhora do Rosário nas festividades de
final de ano, especialmente Natal e Ano
Novo pediu aos presentes para que, em
suas dúvidas, liguem para dona Magda.

Em seu sermão o celebrante Padre Luiz
A. Bento destacou a diferença entre o
Natal de hoje e os dos tempos de outrora
e, com respeito às famílias, lembrou o
ensinamento bíblico de “que a família é a
parte mais sagrada”

Após a solenidade da comunhão, o
Padre Bento disse de atividades festivas e
religiosas e a condômina Ana Rute informou
que em Janeiro não haverá celebração em
face das férias do Padre e que a Missa de
Fevereiro será dia 10, na Gruta,  no horário
costumeiro, isto à, as 20:00 horas.

No ato final o celebrante saudou os
aniversariantes do mês, entre os condôminos

A Missa de Dezembro foi na chácara
do casal Magda/José Carvalho

ao cântico dos parabéns prá você. Após o
casal anfitrião ofereceu um coquetel aos
participantes da cerimônia religiosa.
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 Muitas construções, todas de alto
padrão estimulam morar no Condomínio

A qualidade de vida que o Condomínio Es-
tância Zaúna oferece aos condôminos estimula
novos e vultosos investimentos em moradias,
todas de alto padrão e arquitetura arrrojada.
Estes deixam os apartamentos na cidade como
reserva estratégica, para vir morar aqui.

Um condômino em conversa com o jornalista
lembrou: “a noite, nas praças, com a qualidade
da iluminação, enxerga-se uma agulha nos
pavers”.

 O ar puro, a calma e tranquilidade nas ruas
e passeios, incentiva as caminhadas. São casais
de bermudas, camisetas e bonezinhos
queimando as gordurinhas armazenadas durante
o dia de trabalho, ou decorrentes do ócio.

Como as construções se multiplicam,
ninguém quer ficar atrás dos outros. Os projetos
são realmente grandiosos. Podemos afirmar com
tranqüilidade que nada ficamos a dever aos
condomínios de mais alto padrão do País. A bem
da verdade, são eles que ficam a nos dever.

Quem lê  diariamente os grandes jornais do
País, Folha e O Estado de São Paulo e verifica
os anúncios de condomínios, constata uma gran-
de diferença para com nossa Estância Zaúna:

Enquanto lá proliferam os campos de golfe
nós temos a Reserva de Mata Nativa que
purifica o ar que respiramos e contribui para
as reservas de água de nosso sub-solo. Os
dois córregos nascem no interior da mata e a
cachoeira que faz a festa da garotada com-
pletam a beleza da nossa natureza viva: fauna
e flora.

Os grandes condomínios de São Paulo, o
coração da economia brasileira, ou são os blocos
de prédios de luxo ou se distanciam dezenas de
quilômetros distantes, onde os lagos são
artificiais, como artificiais são suas florestas. Lá
as áreas privativas são de 800,00m2, agora
alguns anúncios informam 1.200m2, bem
distantes da média de nosso condomínio,
4.000,00m2 área de total privacidade.

Outra vantagem nossa  é a topografia
montanhosa, tipo serrana e a vida animal que
se multiplica na reserva de Mata Nativa. Mais:
saindo da Portaria, em estrada pavimentada
com recursos de nossos condôminos, bem
sinalizada, sem cometer qualquer besteira ao
volante, em 15 minutos chegamos ao centro
estendido de Maringá, no sinaleiro da Pedro
Taques com a Colombo.

Desnecessário comentar a valorização cres-
cente em face da procura por este paraíso que
é nosso Condomínio Estância Zaúna.

No coração da economia brasileira os
condomínios: ou são verticais, na cidade de São
Paulo, ou distantes dezenas de quilômetros e
onde pouca coisa é natural. Nestes, em boa
parte, predomina o artificialismo.

Convenhamos: Maringá é uma das poucas,
raras mesmo, cidades com nível de primeiro
mundo neste imenso Brasil, quinto maior
território do globo terrestre.

Harmonia administrativa
A transformação por que tem passado nosso

Condomínio e multiplicação dos investimentos
em novas moradias indicam que nossos con-
dôminos preferem a vida pacata, o ar puro, a
tranqüilidade e a natureza; manifesto desejo de
virem morar neste oásis de paz e tranqüilidade,
deixando o apartamento na cidade na condição
de reserva estratégica, para cumprimento de
compromissos na cidade grande.

Tem sido fundamental para tal progresso, a
harmonia entre a Administração (Síndico) e o
Conselho Consultivo e Fiscal.
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Social - Aniversários

Jesus Cabrera 17/01, e esposa
Catarina com casal de netos

Cintia Cabrera 02/01, com
casal de filhos gêmeos

Academia está em momentos finais de exe-
cução.

O paver na entrada, pela rua João de Barro,
já foi assentado e na área mais baixa do antigo
pátio, num total de mil metros quadrados,
homens trabalham nos retoques finais no acesso
ao estacionamento com capacidade para
dezenas de veículos que funcionará por prazo
indeterminado enquanto se resolve a situação
do Salão de Festas e dependências
administrativas.

A pintura das paredes está concluída restando
retoques finais e o sistema de climatização já
foi implantado

Um outro ângulo da Academia

Um dos assuntos sempre lembrados durante
as reunião do Conselho Consultivo e Fiscal, com
a presença do Síndico, Sr. Vanderlei Davina, diz
respeito ao consumo da água, o precioso líquido.

Por decisão do Conselho, o Síndico determinou
a execução de um novo poço artesiano, que foi
perfurado por indícação de técnico no assunto,
na proximidade da Caixa D‘água, no alto do
Condomínio.

O gerente administrativo, Ronaldo nos passou
os dados técnicos do poço e da capacidade geral de produção. O poço foi perfurado numa
profundidade de 120 metros e poderá produzir 24 mil litros de água por hora. Este foi o quarto
poço perfurado no condomínio e que ficará como uma reserva de contingência, para ser acionado
no caso de alta no consumo da água.

O novo poço também atenderá ao constante crescimento do consumo, em face dos muitos
condôminos aos estão optando pela qualidade de vida que o Condomínio Estância Zaúna oferece
a seus moradores, deixando suas moradias (apartamentos ou casas) em Maringá e outras cidades
da região para virem usufruir deste local maravilhoso.

A prevenção quanto ao fornecimento do precioso líquido se somam às obras levadas avante
pela administração do condomínio, com apoio do Conselho Consultivo e Fiscal.

Perfurado mais um poço artesiano

Resta  apenas a aquisição dos equipamentos
para os exercícios físicos por parte de nossos
condôminos e familiares, o que já está sendo
providenciado pela administração do
Condomínio.

Na ectrada da
academia o

paver já
assentado...

... ao fundo operários assentam o paver do
estacionamento, no antigo pátio

Giovana 4 anos 28/12 com
pais Wagner/Ana Laura

Pintor conclui os serviços nas
paredes da academia
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Joyce Bandeira 26/01 Luiz C. Silva 04/01 Andressa Calderero 31/01Silvana V. Lazari, 13/01

Newton Pereira 22/01

Marcelo L. Carvalho
04/01.

Faniliares do ex síndico Leandro: a mãe, Maria e a sobrinha
Mariane dia 15. O filho Pedro dia 25.

Alcides Romano 28/01

Ana Maria Q. P. Rodrigues 13/01

Registros: Thays H. F. Nunes e Francisco
Joanilson A. Teixeira 01/01; Maurício W. Fagundes e
Ramirez M. Uliana, 02/01; Carlos E. M. Valente,
Samira A. Souza  e Talia Oliveira,  03/01; Carlos
Rodrigues,  05/01; Daniel M. Ticianel  e Laura S.
Castilho, 06/01;  Daniela R. Verdolin  07/01; Franciele
W. Granado 10/01; Miguel Forlan Scalon 15/01; Meire
A. S. Bardal,  16/01;  Antonio N. Rodrigues e Altemar
Leal 17/01; Elisângela J. Oliveira e Dione M. Dal Bem
18/01;  Maria Delmonaco Sperandio, 20/01; Isabel. C.
Genta Palandri,  21/01; Nilce M. Oliveira, 22/01; José
A. Dona, 23/01; Aldolino Zermiani  e Mariana S.
Forlan,  25/01  e, Heder J. Neves,  30/01.

Vinicius Augusto 07/01

Isabel Rodrigues 07/01Rozali Oliveira 05/01

Davi J.Troian 4 anos
20/01 pais David/Karla

Nicolle A. Boeira dia 10/11, na foto com o
esposo Diogo Boeira; o filho Diogo dia 03/12


