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Em virtude da gravidade que
afeta o Brasil e o mundo, quanto
ao coronavirus Covid - 19, em
reunião extraordinária os Senhores
Conselheiros deliberaram em adiar
a AGO de eleição do novo
síndico, prestação de contas e
aprovação do orçamento/2020
que havia sido convocada para 22
de março, como também da
inauguração da Academia, que
contará com o Espaço PILATES. Pág. 06

Adiamento da AGO de eleição do
síndico e da inauguração da Academia

Eleição do Síndico - confiram as razões na Nota Oficial. Pag. 04.

Conselho aprova contas de Janeiro, debate câmeras
de segurança e ampliação de energia solar

A reunião do mês de
março/2020, foi realizada na
noite do dia 02, tendo por
local o prédio da Academia
e contou com as presenças,
além do Síndico, Sr. Vander-
lei Davina, dos seguintes
conselheiros, entre tilulares
e suplentes. Pág. 03

Missa de março foi na
chácara 3 Irmãs

Coronavirus - COVID 19
Se você sentir em estado febril; - tosse seca e dificuldade respiratória procure

imediatamente um Posto de Saúde - A Administração do Condomínio

Pág. 05

Saiba sobre formigas
lava-pés e cortadeiras

Pág. 07
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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: 13/02/2020 às 07:30 hs.  Data da entrada no laboratório: 13/02/2020 às 08:49hs -
Responsável pela coleta: SFA 8.  Ambiental Ltda / Iguaraçu - Pr -
Data da realização da análise: 13/02/2020 a 14/02/2020.

Em face da pandemia do coronavírus – covid-19, que aflige nosso Brasil e o
Mundo e das medidas tomadas pelas autoridades constituídas proibindo reuniões
com muitas pessoas, nosso mandato foi estendido por pelo menos mais 30 dias,
com o cancelamento da AGO – Assembléia Geral Ordinária – em que dentre
outros assuntos, figurava o item eleição do novo Síndico.

No momento ainda não está definido quando será realizada a nova Assembléia
mas poderá a AGO ser convocada tão logo as autoridades levantem as normas proibidas em face
da epidemia que assola o Mundo. Na mesma oportunidade deverá ser inaugurada a Academia,
tão aguardada pela maioria de nossos condôminos.

A este respeito os senhores condôminos serão informados da nova data da AGO e convocados
na forma da lei.

Duas candidaturas foram registradas no prazo definido em nossas normas, sendo certo que a
salvo eventual desistência, serão os mesmos  os candidatos a Síndico.

 Lembramos ainda os riscos quanto ao mosquito da Dengue, Aedes Aegypti, e os cuidados
que os Senhores Condôminos devem tomar para evitar a sua propagação. Em nossa região as
vítimas da ação do mosquito transmissor do mal, estão sendo multiplicadas.

Assim, todo o cuidado será pouco. Os cuidados com a proliferação do mosquito da Dengue
será uma prova de amor para com sua Família.

No mais um forte abraço a todos.

Sarandi, em 01 de  Abril de 2020
Vanderlei Davina - Síndico

Recomendação: CORONAVÍRUS - covid-19
Conforme avisam as autoridades, em face da pandemia do coronavirus,

as pessoas devem permanecer em suas moradias e os idosos acima de 60
anos não devem sair às ruas, até nova manifestação das autoridades.

            A Administração do Condomínio Estância Zaúna
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A reunião do mês de março/2020, foi
realizada na noite do dia 02, tendo por
local o prédio da Academia e contou
com as presenças, além do Síndico, Sr.
Vanderlei Davina, dos seguintes
conselheiros, entre tilulares e suplentes:

Titulares
Hamilton Deniz de Colla, presidente,
Adalberto Ângelo Bermejo –

Secretário, Egilson da Mota Leal –
Relator de Contas e

Aldo Pereira Teixeira.
Suplentes
Elon Bragança,
Claudinei Capilas,
Arno Heuer,
Rodrigo Belo,
Wagner Roberto Alves  e
Fernando Garcia Gonçalves, suplentes
No horário de costume o presidente Hamilton

D. Colla, após consultar o secretário, Sr.
Adalberto, declarou a existência do quorum e
pediu que fosse feita a leitura da Ordem do Dia,
como segue:

1 – Prestação de Contas,
2 – Projeto de Implantação de Câmeras de

Segurança,
3 – Ampliação de rede de Energia Solar, e
4 – Assuntos Gerais.
Em seguida o presidente Hamilton D. Colla

determinou aberto o debate e pediu a
manifestação do Relator das Contas,
conselheiro Egilson da Mota Leal:

Deliberações:
Ìtem 1 – análise das contas
O Relator informou ter analisado os

documentos constantes da prestação de contas
relativa ao mês de Janeiro/2020 e não ter
constatado nenhuma irregularidade ou pontos
que merecessem análise mais acurada, razão
pela qual opinou pela aprovação das
respectivas contas.

Submetido o parecer foi o mesmo aprovado
pela unanimidade dos senhores conselheiros
presentes.

Item 2 – Câmeras de segurança
Quanto ao item 2 – foi dada a palavra ao

Síndico, Sr. Vanderlei Davina  que prestou os
esclarecimentos devidos aos senhores
conselheiros no que foi seguido um amplo debate
que envolveu todos os conselheiros presentes,
destacando-se o fato de ser o Condomínio
composto por uma área muito grande.

Conselho aprova contas de Janeiro,
debate câmeras de segurança e a

questão de ampliação de energia solar

Em face disto prevaleceu a opinião da
necessidade de ser contratado um especialista
em projetos de tal natureza, com um levan-
tamento dos custos após ser aprovado o projeto
completo;

Ítem 3 – Energia Solar
Inicialmente houve a manifestação do Síndico

Sr. Vanderlei Davina que esclareceu sobre os
gastos do condomínio com o consumo de
energia, em por volta de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais mensais) apesar de já contar com cerca
de 40 placas, instaladas no alto da Portaria

Ainda a respeito, o Síndico sugeriu que este
assunto ficasse a cargo do próximo síndico.

Os conselheiros, de forma unânime,
destacaram a necessidade da ampliação da rede
solar e deliberaram que o assunto seja enfrentado
pelo próximo síndico.

Ìtem 4 - Assuntos Gerais
Foi concedida a palavra ao Síndico que

informou as providências para a montagem dos
equipamentos de exercícios fisicos da
Academia, já todos prontos, bem como do
espaço Cacique, de conveniência e a conclusão
das obras da construção do estacionamento e
de paisagismo.

Finalmente o Síndico Sr. Vanderlei Davina
disse que estava tudo pronto para a inauguração
da Academia, marcada para acontecer dia 22
de março, quando da Assembléia de eleição do
novo síndico, entre outros temas

O Sr.Hamilton ao declarar encerrada a
reunião,  apresentou aos Senhores Conselheiros
, sua carta de renuncia ao cargo de presidente,
haja visto que se inscreveu para disputar o cargo
de Sindico na próxima eleição em Assembléia a
ser informada já que a do dia 22/03/20 foi adiada
em face do coronavírus..

Em seu lugar assume  a presidência do
Conselho o Sr. José Carlos Constantino (então
Vice presidente).



Página 04 Abril de 2020   INFORMATIVO

SUSPENSA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA de 22/03/2020

                                               Senhores Condôminos:
Como é do conhecimento de todos, foi designada AGO – Assembléia Geral Ordinária ,

para o dia 22 de março de 2020 (domingo), às 08:30 horas, com a Seguinte  Pauta: 1 – Prestação
de contas; 2 – Eleição do Síndico, Gestão 2020/2021; 3 – Proposta orçamentária para 2020.

Ocorre, entretanto, que como vem sendo veiculado nos meios de comunicação nacionais e
internacionais, surgiu uma nova pandemia mundial denominada COVID-19 (coronavírus) que
vem se alastrando de forma extremamente alarmante ao ponto de causar estado de emergência
de saúde pública no país.

Diante da atual situação de emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), o Governo Federal fez publicar a Instrução Normativa
nº 19 , de 12 de março de 2020, com medidas que visam evitar o avanço da doença.

O Governo do Paraná, por sua vez, apresentou nesta terça-feira (17) Decreto Estadual 4230/
2020 com as principais medidas a serem adotadas no enfrentamento da pandemia do coronavírus

, onde dentre elas consta expressamente a seguinte:
“Determinar, a partir de 16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos ao público, de

qualquer natureza, com aglomeração acima de cinquenta pessoas”.
Importante frisar que tais medidas e outras mais também estão sendo adotadas pelas Prefeituras

Municipais de Maringá-PR e Sarandi/PR, tudo com o intuito de prevenir uma possível disseminação
do novo coronavírus.

Já em relação ao nosso Condomínio é imperioso que se reconheça que é composto por 315
(trezentas e quinze) unidades, sendo recorrente o comparecimento de número significativo de
condôminos em assembleias, o que produz alto potencial de contaminação no condomínio.

Assim, imbuído desta da mesma responsabilidade de evitar o alastramento do COVID-19 e
em estrita observância às recomendações do Poder Público, impõe-se a este Síndico adotar uma
postura, em sede de profunda excepcionalidade, com vista – acima de tudo – a garantir a proteção
à saúde dos Condôminos, determinando o sobrestamento da A.G.O.

Assembleia Geral Ordinária, designada para o dia 22 de março de 2020.

Consoante se infere da alínea “r” do Art. 40 da Convenção do Condomínio, é atribuição do
Síndico, dentre outras, convocar a AGO – Assembleia Geral Ordinária e a AGE – Assembleia
Geral Ordinária, o que significa uma interpretação inversa (a contrariu sensu ) é sua atribuição
também cancelar e/ou suspender as assembleias, mormente nos casos emergenciais como se
mostra o presente com a atual pandemia do coronavírus .

Outrossim, também se informa aos Condôminos que considerando o fato de que o Mandato
deste Síndico termina em 31/03/2020, conforme fixado na 62ª AGO – Assembleia Geral Ordinária,
e face a presente situação emergencial e de interesse público geral, este Síndico manterá a
função pelo prazo de até 30 (trinta) dias além da data acima citada, ou seja, até 30/04/2020, e
durante esse período aguardará novo posicionamento do governo estadual ou outra forma de
realizar a Assembleia Geral Ordinária para o cumprimento da mesma Pauta.

Desta feita, por todo o exposto o Síndico do Condomínio Estância Zaúna em conjunto com o
Presidente do Conselho Sr. Hamilton Deniz de Colla, no uso das atribuições que lhes são conferidas
por lei e pela Convenção e Estatutos do Condomínio, vem comunicar que a AGO - Assembleia
Geral Ordinária, designada para o dia 22 de março de 2020 (domingo), às 08:30 horas,
fica suspensa até nova convocação.

                       Sarandi-Pr - Condomínio Estância Zaúna, em 17/03/2020.

             VANDERLEI DAVINA e HAMILTON DENIZ DE COLLA
                       Síndico                 -            Presidente do Conselho

Adiamento da AGO de eleição do
síndico e da inauguração da Academia

Confiram as razões na Nota Oficial que segue:
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A Santa Missa de março foi celebrada
na chácara 3 Irmãs

Em razão de compromissos na
organização com as celebrações da
Semana Santa na Paróquia Nossa
Senhora do Rosário, pelo Padre Luiz
Antonio Bento, a Santa Missa do mês
de março, dia 13, aqui em nosso
Condomínio Estância Zaúna, teve
como celebrante o Ministro da
Eucaristia Vanildo Nascimento, que
contou com o Coral da referida
Paróquia e foi coadjuvado por
Ministras da Eucaristia.

A Santa Missa foi celebrada na chácara 3
irmãs sita na rua Araras, 50, de propriedade
do casal Moisés Ressurreição Domingues/
Ana dos Anjos Domingues e contou com as
presenças de familiares dos anfitriões,
condôminos,  parentes e amigos.

A denominação da chácara é uma alusão
às 3 filhas do casal: Ana Lúcia Domingues,
Teresa Lúcia Domingues e Emília Domingues.

Uma das filhas do casal, Sra. Ana Lúcia
Domingues, que é casada com o Sr. Eduardo
Chaves contou que seus pais vieram de
Portugal para Maringá e foram dos primeiros
a adquirir uma chácara aqui na Zaúna, por
volta de 1996.

O Celebrante, Vanildo Nascimento, após
narrar passagem bíblica, prosseguiu com os
ritos d celebração e foi dada a Comunhão
aos participantes. Após o celebrante
participou de uma foto com o casal anfitrião
e seus familiares.

Ao final a Ministra da Eucaristia e
encarregada de organizar as celebrações no
Condomínio, professora Ana Rute Santana
informou que com respeito à Santa Missa do
mês de Abril, está programada para ser na
chácara do casal Sr. João Bernardo dos
Santos/dona Ercília mas pode ser que seja
adiada para maio, em face dos compromissos
do Padre Bento com os rituais da Semana
Santa, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário.

As celebrações das missas no Condomínio
são sempre na segunda sexta-feira do mês.

Sentados: Bruno, os anfitriões, Moisés e
Ana, ladeiam a filha Ana Lúcia, o
celebrante Vanildo e ministra da

eucaristia. De pé ministra da eucaristia,
Eduardo marido de Ana Lúcia e a irmã

Emília. A irmã Teresa L. Domingues estava
viajando.

Pandemia – Coronavírus – covid-19
Caso você tenha necessidade extrema de ir a algum lugar nas cidades, não
esqueça:
1 – use máscara facial
2 – quando em fila, mantenha a distância mínima de 2 metros entre o de sua
frente e o que está atrás; 3 - Evite cumprimentos manuais
                            A Administração do Condomínio Estância Zaúna
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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

No tempo aprazado as obras da Academia foram concluídas, como também a montagem dos
aparelhos de exercícios físicos , montagem da Cacique Conveniência,  Espaço Kids onde a
criançada pode se divertir, enquanto os pais se utilizam dos equipamentos de exercícios.

As mesas e cadeiras foram colocadas em posições estratégicas enquanto se toma um drink
num bom papo. Na parte superior funcionará o Espaço PILATES.

Estacionamento
Além do trecho na Rua João de Barro, os condôminos contam ainda com uma área de cerca

de 750m2 na entrada pela Rua Sabiá, calçada em paver, onde podem estacionar seus veículos  e
o acesso às instalações é facilitado por uma escadaria. Nesta área o paisagismo predomina

Todo o ambiente conta com um eficiente sistema de climatização.
A data da inauguração será encaminhada pela via digital, a todos os senhores condôminos.

Coronavírus: Auto-medicação NÃO
Caso você sinta algum sintoma do caronavírus covid 19, dirija-se
imediatamente a um Posto de Saúde. Cuidado com as notícias falsas
indicando certos remédios.
               A Administração do Condomínio Estância Zaúna.

Academia em condições de inauguração
Equipamentos de exercícios físicos montados

Mesas e cadeiras em área com acesso à
CACIQUE Conveniência

Na parte superior do prédio o
espaço para práticas de

PILATES Estacionamento

Equipamentos de ginástica
na parte inferior do prédio
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Suelle Petry Rodrigues
dia 28/04

Amélia F. Niero
dia 02/04

Social -  Aniversários

Ronaldo Venâncio
dia 08/04

Muitos condôminos às vezes se debatem
com um problema em suas chácaras: as formigas
que se multiplicam com facilidade e ocupam
espaços. No caso de nossos sistema, as formigas
mais comuns são: lava pés e cortadeiras.

Um detalhe: não basta o dono de uma
chácara cuidar de seu terreno para evitar que
as formigas se alastrem. Necessário se faz que
seus vizinhos se solidarizem e também cuidem
de seus terrenos

Vejamos então quem são as espécies que
predominam em nossa região:

1 – Lava pés –
Solenopolis invicta.

A espécie rece-
beu este nome por
sua característica de
subir pelas pernas
quando alguém pisa
em seu ninho. Sua picada injeta um veneno de
alcalóides que provoca dor intensa. Provocam
bolhas, alergias e, até mesmo, choque anafilático.

Ela se alimenta de plantas, animais e
alimentos domésticos e é originária da América
do Sul, de onde se espalhou para os Estados
Unidos, de onde migrou para países da Àsia:
China, Taiwan, Filipinas, Austrália e outros.

Cientistas seqüenciaram o genoma desta
formiga analisando variações genéticas de 2.144
colônias destas formigas, em 75 locais no
Mundo.

No Brasil, as formigas lava pés são as
espécies mais comuns em áreas abertas como
calçadas, parques, jardins, praças e áreas rurais.

2 – Cortadeiras
Esta espécie é constante em muitos

agroecosistemas e se destacam como principais
pragas, especialmente nas fases de pré-corte e
imediatamente após o plantio em florestas im-

Formigas causam danos mas também
beneficiam o solo por suas ações

plantadas de Pi-
nus e Eucali-
ptos.

As empre-
sas de reflores-
tamento em-
pregam controle
químico, das cortadeiras, de forma sistemá-
tica, através de iscas, termo-nebulização e
fumigantes, o que envolve altos custos.

Nos últimos anos tem aumentado o controle
biológico especialmente sobre o controle
macrobiano, em relação à resistência das
plantas, como alternativa ao uso de químicos.

As cortadeiras, saúvas e quenquéns
ocorrem nas plantações, nas cidades, quintais,
parques praças e jardins.

Benefícios ao solo
Mas, como toda regra tem sua contrapartida,

as formigas também têm grande importância
benéfica para os ecossistemas terrestres.

Elas promovem a aeração do solo,
incorporam nutrientes ao solo, polinizam plantas,
são eficientes predadoras de outros artrópodes,
manipulam sementes para sua alimentação e
acabam promovendo a germinação de certas
espécies de plantas.

Segundo biólogos, a formiga é o inseto mais
abundante na Terra exemplificando o potencial:
Se for feito um quadrado de 100 X 100 metros
na floresta amazônica, serão encontradas 8
milhões de formigas no solo.

Pesquisa: se você tem algum tipo de
problemas com formigas em sua chácara,
indicamos como fonte de pesquisa o Google
onde você deve pedir informações sobre
formigas lavapés  e cortadeiras.

O texto acima foi publicado na edição
de nº 201, Outubro/2015 pág. 05.
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Edalvo Garcia Jr/filha Heloísa; João Rafael T.
G.arcia/Laura e Heloísa, os dois 28/04

Giovana e Pedro Galeli (gêmeos) 09/04, filhos de
Gerson e Ana Lúcia

Aniversários na família Dias
Guerreiro (Chácara Sonho Meu)

A partir da esquerda: Calixta Dias, 22/04; a nora Renata, 19/04;
o neto Estevão, 22/04; filha Mônica, 14/03 e filho João, 30/03

Sofia L. Sampaio,
14 anos dia 01/05

Ronaldo José da
Silva dia 11/04

Cynthia Américo
de Oliveira 29/03

Noel Ferreira
Teles  dia 14/04

Aparecido
25/04

Rogério E. Paiva
dia 10 de abril.

Dona Vilma (Misue)
84 anos 20/04

Laurinda Apda. R.
da Silveira 18/04

Registros:- Michel de Freitas

Franco 02 - Kauan M. Fagundes;

04 -  Marilene V. de Almeida 05 -

Lúcio C. Ferrarese e Vaniele S.

Silva 13 - Paulo R. S. Paiva 14 -

Osvaldo Francisco Filho 15 -

Fernando C. Bedin 18 - Adriana

M.S. Silvério  19 - Valter R.

Gianotto 20 - Guilherme Folleto  21

- Maria Ligia Morroni e Altino Leal

22 - Priscila G. Doná 23 e Miltes

Aparecida Freitas 27.

Luiza 13/04 os pais
Naira (07/04) e

Egilson 34 anos de
casados 13/04

João Dorival M.
Júnior dia 27/04

Giuliano S. Li Puma 08/04 Lucas Soares Li Puma 24/04

Família Li Puma


