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Férias do Ronaldo
A Administração do Condomínio comunica aos Senhores Condôminos que o gerente

administrativo, Ronaldo Venâncio  entrará em período de férias a partir do dia 03 de fevereiro
a 04 de março/2020, data em que retornará às suas funções.

Neste período qualquer pedido de providência, de informações e/ou reclamações, os
Senhores Condôminos devem se comunicar com a Portaria, fones (44) 3268.2037 e/ou (44)
9.9126.7333.

Agradecemos a todos pela atenção dispensada.
                                                   A Administração

Informativo Zaúna agora é digital
Informamos aos Senhores Condôminos que desde o mês passado, edição de Janeiro/2020

este Informativo deixou de ser impresso em gráfica, passando a ser digital.
Informamos ainda que a Administração do Condomínio está tomando as providências para

que os Senhores Condôminos recebam em seus e-mails as edições do Informativo sempre na
noite do último dia do mês anterior exemplo: A edição de março/2020 estará disponível a
todos os senhores condôminos, sempre na noite do último dia do mês anterior.

As edições de Janeiro e, esta, Fevereiro/2020 estão disponíveis no site do condomínio.
Quaisquer dúvidas, ligue na Portaria do Condomínio: (44)3268.2037 e/ou (44)9.9126.7333.

Conselho aprova contas
do mês de Novembro,

debate investimento em
segurança, avalia obras e

equipamentos para
Academia

Síndico anuncia mais 37 mil litros
de água/hora com novo

Poço artesiano.          Pág. 03

Missa de fevereiro
será celebrada na Gruta
dia 14/02 com início às 20 horas
A coordenação do Movimento

Católico no Condomínio informa
que em virtude das férias do Padre

Luiz Antonio Bento, a missa do mês
de janeiro não foi celebrada. Pág. 05

A eleição do novo síndico será em Assembléia Geral Ordinária
a ser realizada dia 22 de março no terreno da Academia.

Eventuais candidatos devem verificar a documentação exigida, dentro do
prazo estabelecido pela conveção e demais normas do Condomínio.
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Palavra do Síndico
Caros Condôminos
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Nesta penúltima  comunicação com os caros
Condôminos Zaúna  aproveitamos para dizer que
estamos com a consciência tranqüila do dever
cumprido e rememorar alguns tópicos de nosso
período como Síndico deste maravilhoso Condo-
mínio Estância Zaúna.

* Não podemos deixar de registrar o trabalho
da administração que nos antecedeu, ao lembrar
o asfalto da Estrada de Acesso que oferece
conforto e tranqüilidade aos condôminos,
prestadores de serviços e visitantes.

* Registramos o apoio sempre presente dos
Membros do Conselho Consultivo e Fiscal,
fundamental para o avanço das obras a que nos
dedicamos e que ora legamos.

* Executamos uma nova Rede de Àgua. Hoje,
em cada lado dos passeios a canalização está livre
dos caminhões carregados  que pressionavam a
ligação de uma chácara para o outro lado,
produzindo rachaduras nos canos e vazamentos
do líquido,  bem abaixo do paver, causas de panes
no suprimento

* Para atender ao crescimento de construções
de moradias no padrão Zaúna, recentemente
executamos a abertura de mais um Poço
Artesiano, com capacidade de produzir 37 mil
litros de água/hora.

* Nossas noites hoje estão mais claras.
Isto graças à substituição  de lâmpadas e

equipamentos nos postes e nas nossas Praças.
Quem costuma praticar as salutares caminhadas
à noite se reconforta com o ambiente claro e
limpo. Praticamente foi estendida uma nova rede
de transmissão de energia.

*A chácara conhecida por buracão, foi
urbanizada e edificada, englobando Almoxarifado,
Garagem, Tanque de Combustível e local dos
Containers de Lixo, doméstico e reciclável.

Uma conseqüência das benfeitorias acima, foi
a liberação da chácara logo na entrada do
Condomínio, na Rua Sabiá, antigo Pátio onde se
localizavam os containers de lixo, almoxarifado,

etc, para a edificação de nosso
obra prima: a Academia. – ATT. A
última coluna será dedicada à
inauguração da Academia.

* Para agilizar nosso sistema de
segurança, foi adquirida uma moto zero km para
o trabalho dos rondas.

* Uma carreta nova foi adquirida para reforçar
os recolhimentos das folhas.

*A ponte do Privèe recebeu reforços contra
eventuais danos de enxurradas, inclusive com
plantio de grama que protegem as laterais contra
águas das chuvas. * A ponte da estrada de acesso
recebeu sinalização de alertas aos motoristas,
reforçando a segurança.

* O recolhimento de folhagens das árvores dos
passeios com a utilização de sopradores para
ajuntamento dos materiais foi reforçado e poda
no interior das chácaras  quando não executadas
pelos proprietários tem sido constante.

Nossa equipe de Serviços Gerais realiza podas
das árvores nos passeios, nos períodos próprios,
em prevenção à rede de energia da COPEL.

* A cobrança da água foi regularizada, Os
hidrômetros foram retirados do interior das
chácaras, e implantados fora, nos passeios,
preservando a privacidade das famílias.

* Novas placas e nomes de ruas – as placas
de ruas e de trânsito foram substituídas. As de
nome de ruas e indicativas de logradouros  foram
patrocinadas pela REVEST

* O conserto no paver em áreas críticas foi
intensificado com a utilização de novas técnicas e
materiais reforçados e próprios para contenção
da infiltração das águas das chuvas e olhos de
água. * A pintura dos meio-fios tem sido uma
constante, deixando os ambientes mais atrativos.
* Novas bocas-de-lobo foram construídas para
melhorar o escoamento das águas fluviais.

* Manutenção nos arredores da Cachoeira e
e nas Trilhas a vasta área de acesso ao interior da
mata nativa recebe limpeza constante.

Um forte abraço a todos - Vanderlei Davina  - Síndico

A certeza do dever cumprido

IMPORTANTE: As obras relacionadas e o custeio dos serviços, salários dos colaboradores
e despesas foram realizadas com utilização de recursos próprios e recebimentos de inadimplência.

SEM NENHUMA CHAMADA DE CAPITAL
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A reunião do mês de Janeiro dos membros
do Conselho Consultivo e Fiscal foi realizada
na chácara do Síndico, Sr. Vanderlei Davina, no
noite do dia 13 de Janeiro e contou com a
participação dos seguintes membros, entre
Titulares e Suplentes:

Titulares: Hamilton Deniz de Cola -
Presidente; José Carlos Constantino – Vice
Adalberto Ângelo Bermejo - Secretário

João Bernardo dos Santos -  Auditor de
Contas e Aldo Pereira Teixeira - membro
efetivo

Suplentes: Carlos Adelço Cássia; Egilson
da Mota Leal; Elon Bragança; Egilson da Mota
Leal; Wagner Roberto Alves; João Dorival
Martin; Rodrigo Bello.

Presente o Síndico Sr. Vanderlei Davina.
Participou da reunião o condômino Samuel

Bello, mano do conselheiro suplente, Rodrigo
 No horário regimental, havendo quorum o

presidente Hamilton Deniz de Cola
declarou aberta a reunião e solicitou ao

Secretário, Sr. Adalberto A. Bermejo, para que
fizesse a leitura da Pauta dos trabalhos com os
seguintes itens: 1 – Prestação de Contas de
Novembro/2019; 2 - Segurança; 3 –
Academia; e 4 – Poço Artesiano

 Na abertura foi concedida a palavra ao
Síndico que prestou os esclarecimentos devidos
sobre os itens da  Pauta.

Na sequência foi aberta a palavra aos
participantes, formando-se um debate sobre os
temas com cada membro emitindo suas opiniões,
seguindo-se informes complementares por parte
do Síndico e manifestações dos presentes.

Também foi facultada a palavra ao
condômino presente, Samuel Bello.

O presidente Hamilton D. Colla declarou que
a pauta fora devidamente debatida e antes de
passar a consulta aos presentes, pediu que o
Auditor das Contas, Sr. João Bernardo dos
Santos se pronunciasse sobre o item 1,

Conselho aprova contas do mês de Novembro,
debate investimento em segurança, avalia

obras e equipamentos para Academia
Síndico anuncia mais 37 mil litros de água/hora com novo Poço artesiano

Votações:
-Ìtem 1 - Contas
O Auditor de Contas opinou sobre a

regularidade das contas, pedindo a aprovação,
no que foi seguido pela unanimidade dos
presentes e o presidente declarou aprovadas
as contas de novembro/19.

Ìtem 2 – Segurança
Por se tratar de assunto da mais extrema

seriedade, as opiniões foram de que o tema deve
continuar sendo estudado, para que se possa
dar ênfase à questão da tecnologia.

Assim a decisão foi de que sejam preparados
os projetos e orçamentos que serão levados à
deliberação da Assembléia a ser convocada

Ítem 3 – Academia
Foram avaliadas as obras e instalações,

estando na reta final, com a perspectiva de que
tudo esteja finalizado até o mês de Março
quando estarão definidos todos os equipamentos
a serem adquiridos.

Ítem 4 – Poço artesiano
O Síndico Sr. Vanderlei Davina informou que

o novo Poço artesiano terá a capacidade de
produzir 37 mil litros de água/hora e que o
início de seu funcionamento se dará até no
máximo dia 18 de Janeiro.

Este será o 4º Poço no Condomínio,
suficientes para o suprimento do consumo
do precioso líquido apesar do crescimento
do número de condôminos e seus familiares
que estão vindo desfrutar da qualidade de
vida que o Condomínio oferece aos seus
possuidores.

Como nada mais havia a tratar o presidente
Sr. Hamilton de Cola submeteu aos presentes a
data e local da próxima reunião sendo que ficou
acordado que será dia 10/Fevereiro (se-
gunda-feira), no horário de costume e terá por
local a chácara do Síndico, mais uma vez.

Após foi lavrada a ata dos trabalhos que foi
assinada por todos os participantes.
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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

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: 03/12/2019 às 12:00 hs.  Data da entrada no laboratório: 04/12/2019 às 09:20hs -
Responsável pela coleta: SFA 8.  Ambiental Ltda / Iguaraçu - Pr -
Data da realização da análise: 04/12/2019 a 05/12/2019.

Uma equipe de pintores concluiu a pintura
da Portaria deixando  mais aprazível aos olhos
de quem por aquele local transita.

Na foto o grupo de pintores dá os retoques
finais numa área da portaria deixando-a mais
bonita.

Uma obra quando executada conforme a
técnica necessária tende a durar até mais do
que o prazo estabelecido em lei.

No caso do asfalto o prazo da lei é de 5
anos de validade.

O Síndico, Sr. Vanderlei Davina comemo-
rou os dois anos da reforma do asfalto na
Estrada de Acesso, sem que tenham surgidos
problemas na pista.

Isto significa a presteza da empresa que
executou a reforma da pavimentação e o acerto
da administração do Condomínio, para com a
contratada. As providencias quando da
execução com acompanhamento de técnico
foram fundamentais para o bom serviço.

“Voce vem para o Condomínio, ou vai para
a cidade, num trecho de quase 3 quilômetros
de estrada e não observa qualquer problema
no leito da estrada; desliza seu carro com
tranqüilidade, sem solavancos, respeitando as
normas quanto a cuidados e velocidade.

No mais, é uma tranqüilidade”, concluiu o
Síndico Vanderlei.

Pintura na Portaria2 anos após reformas,
asfalto está um tapete

 IPTU com desconto
vence em 10 de março

Informes do Departamento Tributário da
Prefeitura de Sarandi dão contas de  que os
carnês de pagamento do IPTU ainda não estão
prontos, mas foram adiantados vários detalhes:

Por exemplo, quem quiser quitar seu IPTU
e ganhar desconto de 10% o prazo é dia 10
de março.

Contudo, aqueles que quiserem pagar
adiantado, mesmo antes do recebimento do
carnê e ser favorecido pelo desconto, poderá
ligar para o número (44) 3264.8600,  que será
orientado de como proceder para o
pagamento do tributo antecipado.

Assim a pessoa evitará filas e o normal
corre-corre de última hora.
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Na foto a carreta carregada com folhas de
palmeiras e coqueiros retiradas dos passeios em
frente às chácaras, pela equipe de Serviços Gerais.

Além das folhas das palmeiras, quando é o
caso de pequenas podas efetuadas pela
COPEL ou pela equipe de Serviços Gerais, o
material é levado junto com as folhas de
palmeiras e acomodado na carreta

Depois é conduzido para um espaço  logo à
direita quando se ultrapassa a ponte que delimita os municípios de Maringá e Sarandi.

Mudanças contratuais - O contrato do Condomínio com o proprietário do espaço  está
vencido mas  o material – folhas de palmeiras – está sendo depositado regularmente no local.

A diferença é que já a partir deste 1º de Fevereiro, os condôminos não mais poderão levar
os seus outros detritos para aquele local, informa o gerente administrativo Ronaldo Venâncio.

8 carretos por semana é a retirada
de podas de palmeiras e coqueiros

Dia 20 de janeiro estivemos no Condomínio e constatamos uma senhora com duas crianças
– uma menina de em torno de 3/5 anos e uma  em torno de um ano, que aproveitavam os
equipamentos do Parquinho, na praça Gralha Azul, para o divertimento. A  pequena Rafaela,
disse que adora o local e que sempre tem outras crianças se divertindo com os equipamentos.

Como no local (o redondo do meio) foram instalados aparelhos para ginástica, alguns adultos
aproveitam o local para a prática de exercícios fisicos.

                              Rampa para cadeirante e carrinho de criança
A Administração do Condomínio quando contratou melhorias na praça, agiu com sabedoria.
Na entrada da via concretada  ao centro da Praça, como se vê pela foto, foi preparada uma

rampa para facilitar o acesso por pessoas cadeirantes e também para carrinhos com bebês.

Crianças aproveitam o Parquinho Infantil
Rampa favorece cadeirantes e carrinhos com bebês

Em razão das férias do Padre Luiz Antonio
Bento, Pároco da Paróquia Nossa Senhora
do Rosário e celebrante principal das santas

Missa será na Gruta, dia 14 de Fevereiro
missas aqui em nosso Condomínio Estância
Zaúna, no mês de janeiro não foi realizada a
costumeira e mensal celebração, ocasião em
que costuma haver a decisão sobre o local da
próxima missa.

Nesse caso foi decidido que a missa de
fevereiro terá por local a Gruta, local já
tradicional para a celebração neste período.
Como de costume a Santa Missa será na
segunda sexta-feira do mês, isto é, dia 14,
com início às 20:00 horas. Estão todos
convidados.
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Embora não estabeleça uma data precisa
para a inauguração da Academia, o Síndico,
Sr. Vanderlei Davina informa que o ato solene
está programado para o mês de Março.

Condôminos que transitam pelas
proximidades costumam parar seus veículos
para a contemplação da obra.

Todo o sistema de climatização e da energia
está completado. Operários concluíram o
reboco do muro separando a chácara comum
da vizinha, na João de Barro.

Estão em andamento as obras da escadaria
que dará acesso rápido a quem estacionar seus
veículos nos 1.000m2 do estacionamento
em paver.  Ao lado da escadaria uma casa
de máquinas.

O encarregado da obra, informou que o
trabalhador que vai assentar o piso no espaço
físico, concluirá em poucos dias sua tarefa.

O mobiliário e equipamentos para os
exercícios físicos estão em processo de
aquisição, o que ocorrerá antes da
inauguração.

Obras da Academia na reta final

As fotos retratam a fase final das obras:
reboco do muro, escadaria e casa de máquinas
e local do estacionamento.

Salvo imprevisto de última hora, a Assembléia Geral Ordinária – AGO – que está programada
para o dia 22 de março, além dos assuntos como prestação de contas e outros, terá como
ponto principal a eleição do novo Síndico para um período de 02 anos.

A novidade quanto ao evento, é a sua realização em local próprio do Condomínio, o que
facilitará a presença de um grande número de condôminos, além dos partidários de cada
candidato inscrito.

Tudo indica que será uma grande Festa da Família Zaúna, pois a estas alturas a Academia
já terá sido inaugurada, entregue aos usuários dos exercícios físicos.

Quanto aos pretendentes ao cargo de Síndico, lembramos das exigências legais, orientando-
os a que consultem as normas estabelecidas pela  Convenção do Condomínio, Estatutos e
Regimento Interno.

                                   Não deixe nada para a última hora.
Vamos fazer da eleição do Síndico e aprovação dos demais itens da pauta da AGO, uma

grande Festa de Confraternização.

AGO de 22 de março será no terreno da
Academia; na pauta prestação de contas,

eleição do novo síndico e orçamento

 Lixeiras
A Administração P E D E   E N C A R E C I D A M E N T E

aos Senhores Condôminos que ainda não instalaram L I X E I-
R A  em frente às suas Chácaras, para que o façam o mais
rápido possível.

Nos dias de frequência do caminhão do lixo, é costumeiro serem
vistas sacolas com lixo postadas em frente a algumas chácaras
no chão,  o que atrai insetos, ratos, moscas e animais
peçonhentos,além de cachorros que perambulam e que podem
rasgar as sacolas com o lixo no chão, poluindo o ambiente.  A verdade é que as sacolas de lixo
depositadas no chão, à vista de todos, depõe contra nosso Condomínio e, isto passa a ser
intolerável.

Não se faça de rogado. Instale a lixeira J Á.   A Administração do Condomínio.



Fevereiro de 2020    INFORMATIVO Página 07

Social - Aniversários

 Flávia Cordovil
dia 24/02

Odair e Ivonete G. Vitoriano, 01/02  34 anos de feliz
união; a filha Ana Paula 15/02

Benevides Rocco  13/02 Ana Maria J. Bacini 28/02 Marcelo Fagundes  01/02
 Flávia A.D. Costa Curta

05/02

O senhor João Augusto Malaquias é pai
da condômina Marta Malaquias da Costa e
todo dia pela manhã ele sai da chácara na Rua
Sabiá, 706, para a caminhada matinal e os
exercícios físicos nos equipamentos da Praça
do 2º redondo – Praça Gralha Azul.

Ele também falou da reserva de mata nativa,
das trilhas e da cachoeira além de citar a
transformação nos últimos dois anos, na
estrutura aqui na Zaúna com as benfeitorias
implantadas pela atual Administração; “o
condomínio foi transformado com as obras
realizadas”, enfatizou.

Ele pela manhã faz todo o percurso das ruas
Sabiá e Garça, que contornam a parte central
do Condomínio, em duas horas e 15 minutos.
Depois ele vem na praça, se exercitar nos
equipamentos instalados pela administração do
condomínio, junto com o Parquinho Infantil.

Isto, aos 75 anos que vai completar em abril
próximo.

Sobre a Reserva de Mata Nativa com seus
dois riozinhos, ele diz ser uma riqueza do
condomínio. Sobre as trilhas ele disse que
caminha um pouco por uma das trilhas mas
em seguida volta, “pois pode ser perigoso uma
pessoa já de idade como ele, se aventurar
sozinho mata a dentro”.

Com respeito à cachoeira, ele lembra sua
idade para afirmar que apenas contempla o

Pai de condômina faz exercícios e diz da
qualidade de vida no condomínio

local, que é uma beleza, além de comentar
sobre a vida animal e a flora que domina a
mata nativa, fonte da qualidade de vida no
condomínio.

João Augusto Malaquias também diz do
progresso no condomínio, com construções
do mais alto padrão, da limpeza das ruas bem
conservadas, do ar puro e da higiene mental
que é ver os pequenos animais saírem da
mata, na busca por outros alimentos, nas
moradias.

“Nas praças, o exercício de contemplação
e o silencio completam a terapia”, encerra o
feliz morador, João Augusto Malaquias.

No equipamento o Sr. João e ao lado, Francisco
Zappetine Jr, que pratica caminhadas 2 vezes ao dia
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Adilson B. Silva 14/
01 e Carme Lucia
Z. B. Silva 17/01

Lucimeire B. Zampar
Souza 17/02

Walter Twan
dia 20/02. Giula Li Puma 9/02

Arthur 10/02, aluno
do Sto. Inácio,

torcedor do Flamengo

Juliana Schiavon
 dia 01/02.

Luciana L. M. Guelles dia 18/
02, com as filhas Mariana e
Giovana e esposo Robson

Ercília F. Santos comemora
idade nova  dia 10/02. Na foto

ladeada por irmãos

Rubens Ferrari
  11/02

Maria Lúcia G. de
Souza    25/02

João Rodrigues
idade nova em 01/02

Rafael H. Mateus
Alves dia 01/02

Letícia Laís Violin
dia 03/02

Maria de Lourdes Previato 09/02. Seus
filhos Rubens e Kátia dias 10 e 16/02

Gracilene Cecília
Dalla Costa 09/02

Marcos Vinicius -
25/02

Ana Clara Niero
dia 18/02

Sueli Aparecida da
Silva Martin 17/02

Registros: Gabriel Madeira 01/
02; Leonardo L. Teles 06/02; Juliano de
Almeida, 10/02;  Franciele O. Silva 12/
02;  Leriane G. Caetano, Lourdes Lopes e
Bruna Vitor, 14/02; Edevanil A. Silva, 16/
02;  Carlos Roberto Veltrini, 19/02;
Antonio J. Almeida, 21/02; Marcia Regina
Z. Craveiro Silva, 22/02; Rebeca
Polenciano Massi, 10 anos dia 23/01; Júlia
V. L. Rocha, 24/02, Miguel P. Marques e
Nailor M. Jr.; 25/02  Héder Jr T. Neves e
Marlon F. Franco, 26/02; Bruno B. Costa,
27/02; Camila P. Veltrini; Flaviano B. G.
Peres, 28/02

Alessandra
Polenciano  28/02

Manara Bedushi Nogara aniversaria em 24/
02. Foto com o esposo Michel A.Nogara.


