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Condôminos comentam
academia que recebeu

duas bicicletas de Spining
Pág. 05

Lixo: separar reclicáveis
reduz custos. Pág. 03

Faleceu dia 05 de junho o
condômino ELON BRAGANÇA

Ele foi membro do Conselho Consultivo e Fiscal por vários mandatos, como suplente e/ou
titular. Foi também um dos primeiros condôminos e era um apaixonado por nosso Condomínio
Estância Zaúna. O falecido foi pessoa e condômino exemplar, sempre ponderado em suas
manifestações, em reuniões do Conselho e nas Assembléias. Que Deus o tenha em bom lugar.

            À família enlutada, os votos de pesar em nome de todos os condôminos.
                                             Condomínio Estância Zaúna
                                             Vanderlei Davina - Síndico

Saibam
sobre

formigas

Não basta um condômino
cuidar de infestações, é
necessário que os vizinhos se
solidarizem no combate em

seus lotes. Pág. 07

Em vistoria foram coletados
13 tubitos com larvas. Após
analise em laboratório foram
encontradas (9) amostras com

aedes aegypti... Pág. 04

Dengue:

O uso de máscaras é obrigatório
no interior do condomínio.
Avisem seus convidados
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* - Dengue/Máscaras/Lixeiras - nesta edição de nosso Informativo
ZAÙNA, a Administração do Condomínio alerta aos Senhores Condôminos
sobre três fatos que merecem a atenção e observância por parte de todos.

1 – Dengue  durante a última vistoria pela equipe de Endemias da Prefeitura de Sarandi em
nosso Condomínio, foi registrado um crescimento espantoso do número de tubitos (9 entre
13 tubitos) com larvas do mosquito da Dengue, quando em outras vistorias registravam
números bem inferiores.

Isto significa que está havendo uma desatenção aos cuidados que devem ser tomados para
evitar a proliferação do mosquito no Condomínio. o que deve ser combatido por todos os
meios disponíveis e estas medidas cabem a cada condômino, em particular.

Mostre que você tem amor a sua família. Aja contra a Dengue;

2 –Máscaras, conforme informamos na edição passada, o Decreto de Prefeitura de Sarandi
e normas do Condomínio estabeleceram a obrigatoriedade do uso de máscaras a todos,
enquanto transitem/trabalhem no interior do Condomínio.

Justamente agora, quando o noticiário dá contas de forte escalada da Covid-19  no nosso
Estado do Paraná e em especial na região – Maringá, Londrina e cidades adjacentes, a
desatenção aqui entre nós vem aumentando.

Use a máscara, obrigatoriamente quando transitar por nossas vias e locais internos.

3 - Lixo/lixeiras – Ainda nesta edição, chamamos a atenção dos Senhores Condôminos
para o texto sobre o recolhimento do lixo,  domiciliar e reciclável.

As novas regras sobre o assunto vão produzir economia que suprirá a aquisição de algum
material e/ou custeio de serviços necessários.

Várias são as chácaras com algum tipo de benfeitoria em que o proprietário não mandou
instalar uma lixeira  próxima ao portão de entrada e o lixo é depositado no chão, o que fere
normas administrativas.

Mande instalar uma lixeira em frente à sua chácara.

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 mais, um forte abraço a todos.
Sarandi, Julho de 2020.

Vanderlei Davina - Síndico.
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Para fazer face ao constante aumento no
volume do lixo coletado, no início da atual
Administração o Síndico, Sr. Vanderlei
Davina, aumentou em mais uma vez, por
semana, a coleta, quando o caminhão passou
a vir buscar o lixo nas segundas, quartas e
sextas-feiras, a partir das 13:30 horas.

No inicio da Administração o Síndico deu
início às benfeitorias que resultaram no
Almoxarifado Central, na então conhecida
chácara do buracão e os containeres do
lixo foram instalados no novo local.

Ocorre que o lixo reciclável vem sendo
misturado, embora os containers para
vidros, papel e latarias estejam separados
do lixo doméstico,  o que adiciona razoável
carga de serviços e implica em elevação
dos custos operacionais ao Condomínio.

Para fazer frente a essas despesas e
tempos de serviços adicionais foram
tomadas algumas providências:

1 -  Embora o lixo continue a ser recolhido
3 vezes por semana, o caminhão coletor
vem direto ao Almoxarifado, onde
rapidamente o lixo é recolhido e logo o
veículo está de volta, não mais tendo que
percorrer o condomínio, rua por rua, chácara
por chácara.

Isto se transformou em redução nos
custos pois o recolhimento nas chácaras era
por demais dispendioso. Gerou-se uma
economia, portanto; e

2 – Em face da economia gerada com a
coleta rua-por-rua o Condomínio assumiu
o encargo de contratar uma pessoa para
fazer o recolhimento e deposição do lixo
doméstico nos containeres.

Em consequência é gerada uma
economia que reverte em favor da
Administração para fazer frente a eventuais
despesas necessárias.

Condôminos devem colaborar
Um dos problemas da coleta do lixo, diz respeito diz respeito à Mistura do lixo reciclável,

em um mesmo pacote, daí que a Administração do Condomínio pede a colaboração e atenção dos
caros condôminos, evitando-se a mistura dos tipos de lixo.

Novas regras para Lixo:
separação correta dos reclicáveis e

outras medidas reduzem custos
Administração pede colaboração dos Senhores Condôminos

Números de larvas do mosquito da Dengue alarmam

A Administração pede respeito quanto ao uso
obrigatório de máscaras no interior do Condomínio

Nas caixas o lixo reciclável é misturado quando deveria
ser colocado conforme o tipo, em caixa respectiva
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Equipe de Vigilância Sanitária vistoria
Zaúna e encontra 13 tubitos com
amostras de larvas de mosquitos

9 eram de aedes aegypti

Lembrem-se: A Dengue é um mal que aflige
o País por inteiro, sendo muito acentuada

em nossa região – Maringá, Sarandi

Dia 29 de maio,
uma equipe de agentes
de endemias da Pre-
feitura de Sarandi,
composta por 19 mem-
bros, sob coordenação
de Joel Gonçalves
de Souza e supervi-
são de Rosana dos
Santos estiveram em
nosso Condomínio Es-
tância Zaúna, oportu-
nidade em que visto-
riaram 345 chácaras,
nas quais haviam mo-
radores e nos 148 ter-
renos onde não ha-
viam moradores e
fechados, eles não
puderam vistoriar.

Foram coletados 13
tubitos com larvas.
Após analise em laboratório foram encontradas
(9) amostras com aedes aegypti, (1)
amostras com aedes albopictus, e (3) amostras
com larvas do pernilongo comum.

Durante as vistorias os agentes verificavam
a existência nos quintais, de sacolas plásticas,
lonas,  papéis, latas de alimentos abertas e
vazias, garrafas, dentre outros, todos objetos
que podem segurar águas que, paradas, servem
de locais onde os mosquitos depositam suas
larvas e estas proliferam, vindo a se transformar
em objetos de reprodução, agentes
propagadores  da transmissão do terrível mal.

Também eram verificadas piscinas sem
manutenção, já que onde há manutenção, em
face de fortes doses de cloro. praticamente
inexistem ambientes reprodutivos para as
larvas.

Eles também conversavam com os mora-
dores, onde orientavam sobre os cuidados com
calhas, por exemplo, que danificadas, podem
abrigar e reter água parada e servem de
ambiente para reprodução das larvas da Dengue.

Também nos casos de jardins onde possam

haver muitas bromélias, estas fortes
acumuladoras de água e que podem servir de
criadouros para os mosquitos, eles lembravam:
“Onde houver bromélias, estas devem ser
constantemente verificadas, para que não
acumulem água, que propiciam infestações do
mosquito transmissor”..

Eles trabalharam das 08:00 horas às 14:00
horas

Pedidos de chaves
Tanto o Coordenador Joel,  quanto a

Supervisora  Rosana, disseram da possibilidade
de serem confeccionadas chaves dos portões
das chácaras sem benfeitorias ou com
benfeitorias mas sem moradores aqui no
Condomínio, que permanecem fechadas, para
que estas chaves  pudessem ficar na Portaria,
de formas a  serem utilizadas pelos agentes de
endemias, quando das vistorias aqui no
condomínio.

Assim, todas as chácaras poderiam ser vis-
toriadas, com grandes reduções nas possibi-
lidades de algum, condômino/familiar ou caseiro
vir a ser acometido de tão triste e terrível mal.

Acima equipe de agentes; nas debaixo entraga dos tubitos com larvas coletadas
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O coordenador das aulas de exercícios
físicos de nossa Academia Ricardo
Fernandes Fabreta, conversou com alunos
sobre o funcionamento de nossa Academia
tendo anotado várias opiniões, que
transcrevemos:

A condômina Adriana Alves Santana, que
é uma das mais freqüentes alunas de nossa
Academia, juntamente com sua filha Maria
Fernanda Santana Dias foram taxativas ao
afirmarem que “esta é a mais moderna
Academia que já frequentaram”

Esta opinião foi dividida por outros
condôminos: Lendro Bortolatto e Camila e
Neusa Grandini, todos alunos orientados pelo
Profissional Ricardo Fernandes.

Novos equipamentos
Recentemente a Administração do

Condomínio recebeu e já foram instaladas as
duas bicicletas Spining que haviam sido
adquiridas no lote total, mas que não puderam
ser entregues junto com as demais, no primeiro
lote.

Assim, as duas bicicletas Spining foram
acrescentadas ao acervo de equipamentos da
Academia e são utilizadas para treinamento
Cardio-vascular que simulam o Ciclismo.

O prédio da Academia oferece estrutura
onde nossos condôminos podem parar e sentar
com outros condôminos e/ou seus amigos e
familiares, para um agradável bate papo,
dispondo de uma Loja de Conveniência –
Cacique, onde podem ser atendidos por algum
tipo de bebida – cerveja, uísque e outros, além
dos refrigerantes e sucos pra esposas e filhos.

Trata-se de ótimo local para um bom papo
descontraído e se bebericar algum drinque com
tranqüilidade.

Você reúne amigos e familiares para um
churrasco e de repente caba a cerveja, o carvão
indica que está quase no fim e pode faltar, o
pão acaba e precisam ser repostos ao estoque,
é só alguém dar um pulo na Cacique
Conveniência e fazer os pedidos que serão
atendidos na hora.

Condôminos opinam sobre nossa academia
que recebeu duas bicicletas de Spining da

aquisição, que haviam ficado para trás

Cacique Conveniência

Na última vistoria foram
encontrados 9 tubitos com larvas

do mosquito da Dengue.
Evite este mal
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A qualidade da água que consumimos
Relatório de Análise nº 04/2020

Empresa: Condomínio Estância Zaúna - CNPJ: 01.860.004/001-02
Endereço: Estrada Zaúna - Km 4 - Parque Alvamar - Sarandi - Pr.

Na maioria das chácaras com benfeitorias
foram instaladas lixeiras, o que evita a

Lixeiras

Mande  instalar uma lixeira próxima ao portão de sua chácara

deposição dos sacos de lixo no chão, o que
atrai insetos – baratas, formigas, ratos e cães
– estes dois últimos que podem danificar as
sacolas, e até animais perigosos, como cobras,
venenosas ou não, que podem colocar em
risco a incolumidade dos transeuntes e mesmo
dos moradores/condôminos e familiares.

A colocação do lixo no chão fere princí-
pios da convenção e outras normas do
Condomínio, o que pode sujeitar aos infratores
a multas e outras punições.

Ficha cadastral:
Você mudou de endereço, telefone, etc.

A Administração do condomínio lembra aos Senhores
Condôminos que alteraram os números de seus telefones, fixos
ou móveis  ou de endereço residencial/comercial,

sejam os dados comunicados imediatamente na Portaria, para
que sejam atualizados referidos dados. Isto permitirá sua rápida
localização em caso de alguma urgência.

Na Portaria você pode pedir uma cópia da Ficha Cadastral
para atualização dos dados, sem esquecer que referida ficha, deve
ser devolvida na Portaria.

Na Ficha Cadastral você poderá registrar dados como
aniversários de seus familiares:esposa/marido, filhos, netos, genros,
noras e outros parentes, inclusive enviando as fotos para o
jornalista com datas de aniversários, (vejam números de telefones
no Expediente, página 2 desta edição) ou ligando para avisar de
alguma festinha ou comemoração.

Lembramos que seus dados são de uso exclusivo da Administração do Condomínio, não
sendo os mesmos repassados a terceiros. Na saída da portaria, uma placa indica esta informação.

Ilustração
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Social - Aniversários

Thais Toledo Garcia dia 19/07Sara Elizabeth Frazão 24/07

Maria das Graças Dias 11/07

Claudinei P. Capilas, Advogado e membro do
Conselho do Condomínio recebe parabéns dia 10/07.

Na foto com a família

Muitos condôminos reclamam de infestações de formigas em suas chácaras. Elas se disseminam
rapidamente. Não basta um condômino cuidar de infestações, é necessário que os vizinhos se
solidarizem no combate em seus lotes.

Os tipos mais comuns são as Lava-pés. Sua picada injeta
um veneno de alcalóides que produz dor intensa, provocando
bolhas, alergias e até choque anafilático. Elas se alimentam
de plantas, animais e alimentos domésticos. Sua origem é a
América do Sul e são mais comuns em áreas abertas, como
parques, calçadas, jardins e áreas rurais.

O segundo tipo mais comum são as Cortadeiras, mais
constantes em áreas agrosistemas e se destacam em pré-
cortes e após plantios em florestas implantadas de Pinus  e
Eucaliptus  e são combatidas através de iscas termo nebulização
e fumigantes.

Segundo biólogos, as formigas são os insetos mais abundantes da Terra. Para se ter uma idéia,
na floresta amazônica, se for feito um quadrado de 100 X 100 metros, serão encontradas 8
milhões de formigas na terra.

Indicamos como fonte de pesquisas com vasta literatura a respeito , o Google, pedindo informes
sobre formigas lavapés e cortadeiras.

Formigas causam danos nas chácaras

O uso de máscaras é
obrigatório no condomínio.
Avisem seus convidados
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ANIVERSÁRIOS EM FAMÍLIA. 1- Vânia R. Z. Santos dia 06/07;  - Josiani Santos aniversariou
em 26/06, ladeiam Maria Regina da Fonseca;   2- A engenheira Mara Regina dos Santos (na foto
com a mãe Ercilia) aniversaria dia 31/07;  3- O condômino João Bernardo dos Santos na foto com
a esposa Ercilia, comemora idade nova em 07/07.

1 2  3

Laura A. Constantino
8 aninhos dia 23/07

Noemary Teles
09/07

Roberto C. Paiva
06/07

Bruna C.Masson Darcis
03/07

Manuela Cabrera
Meneguetti 01/07

Jairo da Silveira dia 22/07Tito Lívio L. Carvalho 30/07 Ana Carolina Schiavon 01/07

Otávio Madeira
dia 16/07

REGISTROS: Robson A. Santos 01/07; - Giovana O. Fabreta 03/07;- Lúcio G. Cabreira
04/07; - Tais S. Gianotto 05/07; - Edir F. . Rodrigues 06/07; - Adilson C. Reis e Beatriz
A. Perin  07/07; - Ivaldo M. Ticianel  09/07; - Fábio de Almeida 11/07; - Henrique J.P.
Santos 12/07; - David B. Milanesi e Loreta G. Palandri 14/07; - André A. Calderero e
Fábio S. Cordovil  16/07; - Willian J. Brischiliari e Cristiane Masson 19/07; - Vandir
Vendrame e Jair G. R. Moroni  21/07; - Júlia L. Martinato  22/07; - Rosangela Polo e
Maria F. Machado 28/07; - Moacir Versuti 31/07;  - Maria L. Ferrarese. Família Forlan:
Luiza F. Scalon, filha de Gisele, 03/07, Luana e Júlia F. Rodrigues, filhas de Gilmara, 30/07


