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 Nota de Falecimento
Jacir Antonio Nogara

Dia 7 de Julho o condômino Jacir Antonio Nogara dirigia seu veículo em
Maringá  quando nas proximidades da Santa Casa foi vitimado por um infarto fulminante,
segundo a notícia. Ele foi atendido no na Santa Casa mas não resistiu e veio a falecer.

O falecido foi membro do Conselho Consultivo e Fiscal de nosso condomínio e também
Síndico.  Ele era uma pessoa muito estimada pelos demais condôminos, por sua maneira simples
e proceder correto e respeitoso. Em sua administração foi concluída a pavimentação em paver
das vias internas, rede de galerias de águas pluviais e meio-fios, iniciados na gestão anterior.

                                    Que Deus o tenha no Reino dos Justos.
À Família enlutada, os votos de pesar pelo infausto acontecimento.
Condôminos e colaboradores do Condomínio Estância Zaúna
                                                 – Vanderlei Davina –
                                                           Síndico

Substituição
de meios fios
danificados

Em diversos pontos do
condomínio a administração
realizou um trabalho de
substituição de peças dani-
ficadas do meio-fio com a
utilização de peças com material
mais forte e portanto, mais
duradouras.              Pág.  05

Trator pequeno para
limpeza de praças e...

Roçadeira nova...

Pág. 03

Pág. 03



Página 02 Agosto de 2020  INFORMATIVO

Palavra do Síndico
Caros Condôminos
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No mais, um forte abraço a todos.
Sarandi, Agosto de 2020.

Vanderlei Davina - Síndico.

· Reiteramos a lembrança aos Senhores Condôminos, seus convidados e
pessoas que transitem em visita ou a serviço, no interior do condomínio, que
continua em pleno vigor o que determina o Decreto da Prefeitura de Sarandi,
como também,a determinação baixada pela Administração e Conselho de nosso condomínio,
com respeito ao uso obrigatório de máscaras, a todos, indistintamente.

A máscara é um equipamento preventivo que pode salvar a vida de seu usuário, em face da
pandemia covid-19.

· Àqueles que ainda não vieram conhecer nossa Academia, será interessante uma visita
para verificar o ambiente, os equipamentos de exercícios físicos e conversar com os Instrutores
(Personal Trainner), como também a Cacique Conveniência.

A propósito informamos que o uso dos equipamentos de exercícios físicos é gratuito aos
condôminos e seus familiares.

· Apenas em casos especiais, há a necessidade de negociar com o Personal Trainner a
respeito de custos e agendamento de horários sobre o tipo do exercício que o interessado
pretende e que não seja disponibilizado por nossos equipamentos.

· A Administração do condomínio adquiriu dois novos equipamentos 1-um pequeno
trator para limpeza das praças e da ampla área de entrada na Reserva de Mata; e 2 -   uma
nova e moderna  roçadeira que funcionará acoplada ao trator, para as roçadas nas chácaras
sem benfeitorias

· A aquisição dos equipamentos foi necessárias, pois desde o mês de agosto em diante,
as roçadas das chácaras não mais serão terceirizadas.

 Mesmo em sua chácara e em casa, é aconselhável o uso de máscaras. Enquanto transitar
no condomínio, torna-se obrigatório  o uso.

A Dengue está fazendo vítima em nossa região. Acautelem-se com medidas para evitar a
proliferação do terrível mosquito transmissor em sua chácara.
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Trator pequeno para limpeza de praças
e  Reserva de Mata

Roçadeira nova para limpar chácaras

A Administração do condomínio
adquiriu um pequeno trator que será
utilizado para a limpeza e roçada em
nossas praças e na área gramada,  em
frente à entrada para as Trilhas e
Cachoeira na  Reserva de Mata Nativa.

A aquisição representa uma
economia com a mão-de-obra
terceirizada, já que o veículo será
operado por membros de nossa Equipe
de Serviços Gerais.

Além disso o equipamento poderá
ser utilizado sempre que necessário para
outros serviços, possíveis, sem a
necessidade de aguardo .

A qualidade da água que consumimos
Relatório de Análise nº 06/2020-52

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

Outra aquisição de equipamento foi uma
roçadeira que será utilizada para as roçadas
das chácaras ainda sem benfeitorias. O
equipamento será acoplado ao trator maior, do
condomínio, para a realização das roçadas.

Ainda a respeito, lembramos aos Senhores
Condôminos que a partir deste mês de agosto,
os serviços de roçadas das chácaras não mais
será terceirizado, em face do vencimento do
contrato,  passando a ser responsabilidade da
administração do condomínio.

Cuidados com a Dengue que pode ser fatal
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São 4 poços artesianos que trabalhando em
revezamento 10 horas/dia são capazes de produzir
80 mil litros de água/hora para um consumo médio
mensal entre 6.500/8.500 m³ de água. Os 4 poços
se localizam: 2 na Rua Garça, 1 na Sabiá e outro
na Quero-Quero, no Privée. O sistema
armazenador da água é composto por duas caixas
de 100 mil litros cada, situando-se uma no alto da
Rua Sabiá e a outra na Rua Quero-Quero, no Privée.

O abastecimento do precioso líquido, a água
é fundamental para o funcionamento de qualquer
atividade, principalmente num condomínio como
o nosso, a Estância Zaúna constituído por
chácaras de alto padrão e com áreas de 4.000m²
mais da metade  e as restantes variam entre 4 e
6 mil m² de área.

O  sistema distribuidor da água
 Inicialmente foram implantadas as redes de

energia e água. As vias internas eram
cascalhadas. Foram perfurados dois poços
artesianos e adquiridas duas caixas d‘água
enquanto surgiam as primeiras edificações.

 O sistema distribuidor foi implantado  em um
lado da rua. Nas entradas das chácaras eram
montadas as ligações para a chácara do outro
lado da rua com a canalização subterrânea.

O sistema funcionou bem, com os
proprietários dos lotes atraídos pela qualidade de
vida e  belezas naturais do Condomínio. A estrada
de acesso cascalhada deu lugar a uma rústica
camada de asfalto sobre pedras irregulares. O
avanço  motivou novos investimentos em
moradias de alto estilo.

Na gestão do Síndico Leandro Teles foi
iniciado o asfaltamento das vias internas em paver,
rede de galerias, meio-fio, o que foi  concluído
na gestão do Síndico Jacir Antonio Nogara,
(recentemente falecido) o fluxo de investimento
em moradias cresceu muito.  Por outro lado, as

Previdência administrativa assegura
água por muitos anos

raízes das árvores dos passeios se estendiam e
ganhavam volume e o  peso dos caminhões
principalmente com material de construção ,
começaram a produzir as rachaduras nos canos
subterrâneos da água.

A conseqüência foi a perda da água nos
vazamentos de difícil localização, provocando
reclamações e constantes reparos.

Novo asfalto na estrada
Na gestão do Síndico Adalberto A. Bermejo

a Estrada de Acesso  se encontrava em péssimas
condições. Apoiado em decisão de Assembléia  e
recomendações do Conselho a estrada foi
recapeada e, hoje, quase 3 anos após, continua
como se fosse novo. O asfalto novo motivou
novos investimentos.

 Outra rede de distribuição da água
Eleito em 2018, experiente e sempre em

consonância com o Conselho Consultivo e Fiscal,
o novo Síndico  Vanderlei Davina dispôs-se a
arrojada  agenda de melhorias. Uma verdadeira
revolução administrativa que iniciou com a
transferência do Almoxarifado/Pátio para a
chácara conhecida por Buracão.

Concomitante á construção do Almoxarifado
e demais benfeitorias, na chácara do buracão,  o
Síndico  deu início à troca de peças,  e luminárias
da rede de energia e a execução de uma nova
rede de água, no outro lado das ruas.

A nova rede de água se estendeu por algo em
torno de 10 mil metros lineares.

A chácara onde se localizava o antigo Pátio, na
Sabiá com João de Barro se transformou num dos
cartões postais do condomínio, com a moderna
Academia, Loja Cacique de Conveniência e
amplo espaço onde os condôminos podem bater
um descontraído papo, no terreno onde
futuramente será construído Salão de reuniões e
de atividades administrativas, dentre outros.

                    Àgua não será problema ao menos nos próximos 10/15 anos.

Caixa d’água do privèe

Caixa d’água
da Rua Sabiá

Dois dos 4 Poços...

...estão na Rua Garça
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Em diversos pontos do condomínio a administração realizou
um trabalho de substituição de peças danificadas do meio-fio
com a utilização de peças com material mais forte e portanto,
mais duradouras.

O custo foi reduzido, pois o Síndico, Sr. Vanderlei Davina foi
quem confeccionou as formas em metal e a fabricação das peças
foi por funcionário do condomínio, tornando mais barato o  seu
custo.

Os meio-fios são geralmente danificados por manobras de
motoristas que transitam por nossas vias internas, entregadores
de materiais, peças, móveis e outros,  difíceis de serem
identificados para posterior  responsabilização pelos  danos
causados.

O reservatório de água  no alto da Sabiá foi objeto de um
amplo trabalho de limpeza efetuado pela Equipe de Serviços
Gerais no inicio do mês passado. Para tanto a caixa d´água
foi esvaziada para que o pessoal pudesse efetuar o trabalho
de limpeza, principalmente das partículas depositadas na base
do reservatório.

O trabalho se estendeu por toda a manhã do dia 7 de
julho e na parte da tarde o reservatório foi enchido
novamente, regularizando o abastecimento. O reservatório
é limpado ao menos uma vez por ano.

Antes, contudo, a Administração alertou aos condôminos
com benfeitorias em suas chácaras, para que mantivessem
suas caixas d´água cheias durante o período em que a equipe
efetuaria o trabalho de limpeza, de formas a que não
ocorressem reclamações de falta do precioso líquido, durante
os serviços.

Limpeza na Caixa d’água

Substituição de meios fios danificados

Mesmo frio cuidados com a Dengue são necessários
Lembramos aos Senhores Condôminos para que não baixem a

guarda quanto aos cuidados devidos para que sejam evitadas a
proliferação do terrível e temível mosquito transmissor da Dengue,
que também transmite a chikungunia e a zika.

Boa parte das pessoas acha que na temporada de frio o inseto se
retrai. Ele pode até diminuir a intensidade de reprodução, mas não
pára, tornando-se um perigo constante, de forma a que os cuidados
devem ser mantidos por todos.

Evite todo tipo de material que possa abrigar água parada, local onde o mosquito prolifera.
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A Administração do condomínio
tomou novas medidas com respeito
à reciclagem do lixo e recolhimento
do lixo doméstico. A nova orientação
administrativa para o setor, resultou
em redução de custos, já que agora
o veículo vem, recolhe o lixo
domiciliar nos containeres e retorna
em seguida, não mais tendo que
seguir, rua por rua, recolhendo lixo
colocado nas lixeiras, em frente às
chácaras.

Assim, o custo por quilo do lixo doméstico recolhido que era de  R$ 0,58 por quilo, caiu para
R$ 0,38. Com a nova orientação o lixo reciclável passou a ser recolhido por autônomo

Antes o lixo doméstico era recolhido duas vezes por semana e na atual Administração
passou para 3 vezes/semana.

Reciclagem  e recolhimento do lixo geram
economia para o Condomínio

O lixo atrai insetos, moscas, baratas, e animais
indesejados como ratos e cobras, quando ele é
deixado de forma inadequada, no chão, em frente
a sua chácara, para ser recolhido, ficando sujeito
a ataques de cachorros na busca de alimentos,
etc. Além de por em risco a saúde de seus
familiares e vizinhos, também é instrumento de
agressão ao meio ambiente. Seus efeitos vão atingir
os lençóis freáticos.

A solução é simples, barata, de fácil instalação
e até deixa seu imóvel com melhor aparência: UMA
LIXEIRA

Nela você acondiciona em sacos próprios os
restos de comida, a sujeira da limpeza e varrição
da moradia e outros lixos domésticos. As
exceções são aqueles com destinação específica,
que são os chamados recicláveis: ferro, vidro,
papel, plásticos..., já que estes contam com

Moradias sem lixeiras passam de 70

containers em local próprio, para recepção.
A Administração do Condomínio efetuou um

levantamento em todas as chácaras com ben-
feitorias e o resultado foi desanimador: em mais
de 70 chácaras, o lixo doméstico é deixado no
chão, atraindo insetos, animais peçonhentos e
transmissores de doenças e agredindo a natureza,
contaminando o solo.

 Pedriscos danificam paver
Instale uma lixeira na frente de sua chácara

Uso de mascaras enquanto em trânsito
no Condomínio é obrigatório

A Administração do Condomínio vem à presença dos
proprietários de chácaras, onde a entrada reúne pedriscos.
Este material é levado pelo rodado dos veículos que saem
das chácaras e vão se alojar no meio do passeio e a
conseqüência é um efeito indesejado: o dano ao paver.

Este material é muito danoso ao paver. É um verdadeiro
veneno. A solução é prevenir, mandando fazer a calçada
de sua chácara, mesmo que seja ecológica, com grama,
mas que a entrada fique protegida do ajuntamento dos
pedriscos.

Se o paver for prejudicado com os pedriscos, o
desconforto será para todos os condôminos, pois no futuro terá que ser feito reparo nos pavers. E
não apenas para as proximidades do local afetado.

Arquivo
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Social - Aniversários

Carlos A. Rodrigues
31/08

Guilherme S. Grandini
 01/08

Davi Guedes 10/08
Pais: Sabrina e Ricardo

Manuela Zamarque  26/08Gerson Aparecido de Souza 14/07Kallyana S. Sogabe  29/08

Christiensen R. G. Xavier
 10/08

Ledinalva G. Xavier
14/08

Israellen G. Xavier
14/08

Diariamente, no período da manhã, membros da
equipe de Serviços Gerais percorrem as vias internas
de nosso condomínio para a realização da varrição (com
o soprador) das ruas, principalmente  das folhas caídas
das árvores. Estes resíduos são recolhidos em grandes
sacos, próprios, e acomodados na carreta puchada pelo
trator, que são conduzidos para local próprio.

Trata-se de um serviço que é realizado muito rápido
o que deixa nossas ruas limpas e transmitem a sensação de bem cuidadas, o que se traduz em
beleza aos olhos e higiene mental aos que transitam, condôminos, visitantes e outros.

Varrição de ruas e roçadas é contínua
Arquivo

Cuidado com seu cachorro - A Administração

pede aos senhores condôminos para que mantenham os cuidados
necessários com seus cães de guarda. Evite problemas.
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Laurindo Schiavon Filho
10/08

Profª Fabíola S. Cordovil
04/08

Valdirene Manzotti
Niero  21/08

Eduardo Guedes
 22/07

Vanessa Augusto
Biomédica-  07/08

Cássia M. B. de Paiva
21/08.

Rafael V. Oliveira
23/08

Lucas Guedes 17/08
com a mãe Marli

Dorivaldo Polenciano 26/07
na foto esposa Maria

Antonio V. Guiomar (de pé entre
as filhas e familiares)  10/08

Marta L. Carvalho 03/08. Foto
com esposo Tito Livio

Jair Aparecido. Bacini
08/08.

Terezinha M. Alves
20/08

Wilian Brischiliari
07/07

Enzo F. Tonin
 14/08

Cora Kressin A.
D`Aquino 17/08

Registro:- Dia 03 Ideval  L. Curione e Gabriel A. Curione; - 05
Guilherme M. Moroni; - 07 Rubens S. Oliveira Jr; - 08 Aline Araújo e
Gilson M. Dias; - 09 Ítalo A. D. Zappa; - 11 Renata G. P. San Germano;
14 Fernando Zuniga; - 16  Douglas S. Silva; - 17  Maria D. Machado
e Maria Victoria Calderero; - 19 Sueli A. S. Lara; - 22 Elise Yoshiko
Nakahata, Moacir Versuti e Rogério C.Victor; - 27 Luiz Felipe O.
Santos; - 28 Graziella P. Mattara; - 30 Andreia A. Furuzawa.


