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Dengue: vistoria localiza amostra
de larvas em 4 tubitos

ZAÚNA - uma riqueza ambiental, mas...
Como é agradável conviver ao lado dessa

natureza exuberante aqui no ZAÚNA. E quão
linda é a sua formosa paisagem! Seus riachos
encantados. Suas cascatas de águas cristalinas
energizadas. Seu ar leve, puro, bucólico e
reconfortante.

O Condômino João Vicente Davina
propõe a formação de uma comissão
ambiental. Págs. 03 e 04

Dia 18 de setembro,
uma equipe composta
por 16 agentes de en-
demias da Prefeitura de
Sarandi, sob a super-
visão de Joel Gonçalves
vistoriaram 316 chácaras
de nosso Condomínio
Estância Zaúna.

A equipe trabalhou
das 08:00 às 14:00
horas. Pág. 05

Fogo: o risco exige cuidados redobrados
Os incêndios na Amazônia, Mato

Grosso do Sul – Pantanal,  no  Mato
Grosso e nas regiões de Cerrado são
alertas que todos os dias são vistos nos
noticiários dos canais de televisão, além
dos grandes jornais do país. Pág. 05

Missas ficam para o ano que vem Pág. 04

A valorização das
chácaras tem sido

pujante e constante
Restam poucas chácaras disponíveis:

procura é grande. Pág. 06
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No mais, um forte abraço a todos.
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A qualidade da água que consumimos
Relatório de Análise nº 07/2020-52

Empresa: Condomínio Estância Zaúna - CNPJ: 01.860.004/001-02
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·Registramos com satisfação a crescente e constante procura para aquisição
de  lotes, principalmente aqueles sem benfeitorias, em nosso Condomínio, o que
contribui de forma inquestionável para a  súbita valorização  dos terrenos.

·Isto se deve, principalmente, em face das nossas peculiares características, como topografia
tipo serrana, reserva de mata nativa, privacidade, área dos lotes, segurança, ar puro e qualidade
de vida.

·Antiga decisão de Assembléia, permite que um lote possa ter dois proprietários (sócios). A
respeito, temos vários  lotes, principalmente alguns de área territorial maior, que foram seccionados
mas mantida a unidade no Registro Imobiliário o que oferece segurança jurídica aos sócios.

·Uma constatação: com a frequência cada vez maior, nossa Academia vem se tornando um
verdadeiro clube social, como diz a notícia: um ponto de encontro para um bom papo enquanto em
boa prosa, se beberica um drinque, etc..

·Como lembra o jornalista no texto nesta edição  sobre a valorização dos nossos lotes, (pág.06)
nosso Condomínio Estância ZAÚNA, cuja comercialização  foi iniciada há cerca de 25 anos aos
poucos vem se transformando num verdadeiro clube, além da qualidade de vida, o ar puro,
segurança, um verdadeiro paraíso.

·Alertamos aos proprietários de cães de guarda de maior porte, para que ao levá-los para
passeios, o façam com as respectivas guias, o que dará maior segurança aos demais em
caminhadas. Nas chácaras, devem ser tomados cuidados para que os animais não escapem.
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Como é agradável conviver ao lado dessa natureza exuberante
aqui no ZAÚNA. E quão linda é a sua formosa paisagem! Seus
riachos encantados. Suas cascatas de águas cristalinas
energizadas. Seu ar leve, puro, bucólico e reconfortante. Possui
reservas preservadas de matiz verde sossegado, povoadas de
inúmeras espécimes, que nos acolhe e acalma. Um sem-número
de animais silvestres, nossos vizinhos alegres, que nos visitam
diariamente e fazem a distração. Os pássaros gorjeiam sem parar
e entoam a biodiversidade local.Aqui a manhã é orvalhada...

A mata exala o seu perfume refrescante...E o que não dizer
do pôr do sol, no longínquo horizonte, encimando nossas colinas
com um dourado flamejante e divinamente aprazível? Um convite
a espiar o estonteante-  É, a natureza aqui é realmente pródiga e abençoada!- Não há dúvida de
que fomos atraídos para o ZAÚNA, aqui fixar residência, desfrutar agradáveis momentos ao
lado de nossos familiares, amigos, não só por sua ótima infraestrutura, mas especialmente por seu
majestoso paisagismo natural, de largos espaços verdejantes que integram uma riqueza sócio-
ambiental de inefável valor.

 A opção pelo ZAÚNA jamais prescindiu do seu conteúdo ambiental raro, qualificado, de
beleza extraordinariamente preservada. Isso é fato! Aqui temos o privilégio de compartilhar o
espaço natural com a diversidade de animais silvestres, pássaros, e farta vegetação nativa.
Contamos também com um solo extremamente fértil. Isso tudo nos permite usufruir de uma
ótima qualidade de vida.

Morar aqui é conceito de bem viver, de forma mais saudável. Pesquisas científicas indicam
que a conexão diária com a natureza traz benefícios à saúde, reduz doenças físicas e mentais.
Viver próximo à natureza é revigorante, permite restaurar as energias, eliminar o estresse e nos
fortalecer para as dificuldades do cotidiano. E, assim, além de saudáveis, somos mais felizes.

Mas... Mas é preciso estarmos atentos; estarmos alertas e conscientes acerca das nossas
graves obrigações ambientais - indelegáveis- de preservação, de forma continuada, rígida, dos
nossos recursos ambientais que aqui temos; de gerir (e conviver) de forma responsável essa
riqueza que foi colocada ao nosso dispor, para o nosso bem estar, que devemos preservá-la para
as futuras gerações.

Para isso, é relevante a adoção de políticas e práticas ambientais sustentáveis, de cunho
preservacionista. É a própria Constituição Federal (Lei Maior) que estabelece que: “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A Constituição deixa claro, e não podia ser diferente, que o “meio ambiente ecologicamente
equilibrado”, é “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Isso
quer significar, dentre outras coisas, que tudo aquilo que compõe as vidas vegetal e animal,
legalmente preservadas, não pode ser apropriado indevidamente, subtraído, inutilizado, destruído,
total ou parcialmente, por absolutamente ninguém, sob pena da prática de infração de lei ambiental,
que contém severas sanções administrativas, cíveis e criminais para o infrator; ademais, qualquer
intervenção em áreas de preservação ambiental, ainda que reputada necessária, deverá pender
de prévia autorização do órgão competente.

São exemplos de proteção ambiental, as áreas de “preservação permanente” nas faixas
marginais de qualquer curso d’água natural etc, em largura mínima: a) 30 (trinta) metros, para
os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; conforme a largura do curso d’água
vai aumentando, maior será a faixa de proteção; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos
d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros, como previsto no art. 4º. do Código Florestal (lei no.12.651/2012); a lei n. 9605/98 (Lei
dos Crimes Ambientais) estabelece também sanções penais e administrativas para condutas lesivas
ao meio ambiente.

São exemplos de crimes ambientais, destruir ainda que parcialmente florestas, cortar árvores,
em áreas consideradas de preservação permanente; matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar

ZAÚNA – UMA RIQUEZA
AMBIENTAL, MAS...

Continua na página 04
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espécimes da fauna silvestre, assim como causar a poluição das águas etc. Foram destacados
acima apenas alguns exemplos para a introdução do tema extremamente relevante que vem a ser
a proteção das áreas de preservação permanente, dos animais que nelas habitam e dos recursos
hídricos que compõem o acervo ambiental do ZAÚNA.  A afixação de placas para a redução de
velocidade nos “corredores de animais” (às margens das pontesde acesso e do Prive) e a coleta
seletiva do lixo são excelentes iniciativas já adotadas pelo Condomínio ZAÚNA. Mas é preciso
fazer mais.

Temos que avançar na questão ambiental, de forma urgente, sobretudo porque o ZAÚNA
está próximo de uma ocupação maciça, e, lamentavelmente, abusos já podem ser notados em
alguns lotes que divisam com as matas ciliares de cursos d’água. A Constituição Federal determina
que, além do poder público, a COLETIVIDADE tem o dever de defender o meio ambiente, o que
vale dizer, que a proteção ambiental é dever de todos nós, especialmente do CONDOMÍNIO
ZAÚNA, o que tange aos seus interesses ambientais internos,  enquanto entidade  jurídica que
congrega uma pluralidade de condôminos, grande número de propriedades e de pessoas socio-
ambientalmente interessadas na preservação do “bem de uso comum”, do ambiente
equilibrado, e do próprio patrimônio.

O ZAÚNA pode deixar de ser atrativo, se não preservar seu patrimônio ambiental. Ao lado de
tantas outras iniciativas bem sucedidas, e elogiáveis, compete ao Condomínio ZAÚNA o direito/
obrigação de tutelar o patrimônio sócio-ambiental, INTERNAMENTE, assumindo uma postura
inflexível de orientação, fiscalização e adoção de todas as medidas necessárias para prevenir e
reparar eventuais danos em áreas de preservação permanente que integram o condomínio, como
as margens dos riachos, fundos de vales, minas, reserva florestal,fossas, prevenção de incêndio,
e fiscalização sistemáticados lotes afim de evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti etc.
É certo que o Regimento do ZAÚNA dispõe satisfatoriamente acerca da questão ambiental, vide
cap. IV, art. 23,que restringe coletas de plantas nas áreas verdes...; e art. 24: caça, captura e
transporte de pássaros etc. Cap. IX, art. 22 trata do corte e poda de árvore que deve se sujeitar
às disposições ambientais e autorização dos órgãos ambientais; Cap. XII –dispõe de forma
abrangente sobre o meio ambiente, nos artigos 01 a 08, disciplinando a obrigatoriedade dovelamento
das áreas de preservação permanente, nos moldes da legislação ambiental aplicável. Eventual
descumprimento das normas regimentais, e da legislação, permite a imposição de advertência,
multas e até medidas judiciais.

Sou proprietário do Lote 13 da Quadra 17/B, Setor Prive, há mais de 20 anos. O singelo artigo
foi articulado com a finalidade de propor o debate acerca da questão ambiental-interna corporis;

ainda, para sugerir criação de uma COMISSAO AMBIENTAL, órgão permanente, de apoio à
administração, a ser composta por membros do conselho consultivo, ou por ele indicados, com a
finalidade elaborar estudos, fiscalizar, propor medidas ambientais à Assembleia e comunicar o
síndico sobre eventual descumprimento das obrigações ambientais previstas no regimente interno
e na legislação ambiental; por fim, para que o condomínio afixe placas com slogan de proteção
ambiental, com a finalidade educativa e de advertência das sanções legais e internas para eventual
descumprimento.

            João Vicente Davina  - Rua Cardeal no. 100 – L.13. Q17/B

Continuação da página 03

A coordenadora do Movimento Católico no Condomínio, Sra. Magda
B. de Carvalho, a informou que não há uma perspectiva de que
celebrações de Santa Missa e atividades religiosas possam vir a ser
retomadas, como de costume, aqui na Zaúna, ao menos enquanto perdurar
o Decreto da Prefeitura de Sarandi e a norma Administrativa do
Condomínio sobre a pandemia

Dona Magda reiterou que “a comunidade católica do Condomínio
será comunicada pelos meios possíveis: este Informativo, telefone, internet,
sobre novidades a respeito”, acrescentando em seguida que “é possível
que, em face das notícias sobre vacinas contra a covid-19, as celebrações e demais atos religiosos
possam vir a ser retomados ano que vem”, não precisando datas, contudo.

Missas podem ficar para o ano que vem

Enquanto no interior do Condomínio, é obrigatório o uso de
máscara; eventuais infratores podem ser penalizados na Justiça e
Administrativamente - O B E D E Ç A!!!   Alertem seus convidados
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Dia 18 de setembro, uma equipe
composta por 16 agentes de endemias
da Prefeitura de Sarandi, sob a
supervisão de Joel  Gonçalves, esteve
vistoriando as chácaras de nosso
Condomínio Estância Zaúna. A equipe
trabalhou das 08:00 às 14:00 horas.

Foram visitadas 316 chácaras que
se encontravam abertas e em 175 lotes
não foi possível a realização da vistoria,
em face de estarem fechados, sem a
presença de moradores, no momento.

Larvas
Foram recolhidos 10 tubitos com amostras de

larvas coletadas e que foram encaminhadas para
exames laboratoriais, os quais, após análise
apresentou os seguintes resultados:

4 amostras com aedes aegypti
8 amostras com larvas do pernilongo comum

e nenhuma amostra do aedes albopictus.
Cuidados
O Supervisor da Vigilância de Endemias, Joel

Gonçalves de Souza, em seu relatório pede a atenção dos Senhores Condôminos, e os esforços
necessários para que seja evitada a proliferação do mosquito da dengue, sempre atentos aos seus
quintais, retirando os recipientes que possam acumular água, tais como latas, plásticos, lonas e
que as calhas sejam sempre conferidas pois qualquer acúmulo de água pode propiciar larvas e
reprodução do mosquito.

Outra advertência do supervisor é que com a chegada da temporada do calor o risco de
reprodução do mosquito da dengue se multiplica, e em vista disso, os cuidados devem ser
redobrados.

Chaves
O supervisor pede ainda a possibilidade de serem mandadas confeccionar chaves das chácaras

que permanecem fechadas  e deixadas na Portaria, exclusivamente para momentos de vistorias
por agentes de endemias. Ele lembra ainda os riscos de as chácaras fechadas abrigarem focos de
reprodução do mosquito da dengue, e o que possam representar em perigo para os moradores/
proprietários do lote.

Ele também pede a atenção aos jardins e em especial as bromélias, que costumam acumular
água e servir como criadouro aos mosquitos da dengue.

Dengue: vistoria localiza amostra
de larvas em 4 tubitos

Fogo: o risco exige cuidados redobrados
Os incêndios na Amazônia, Mato Grosso do Sul

– Pantanal, no Mato Grosso e nas regiões de
Cerrado são alertas que todos os dias são vistos
nos noticiários dos canais de televisão, além dos
grandes jornais do país.  As fotos e imagens são
impressionantes e alarmantes, como também as
notícias. Bombeiros do Paraná colaboram na luta
contra o fogo em regiões do Mato Grosso do Sul.

Uma simples bituca de cigarro pode causar um
incêndio de proporções cinematográficas. A ação dos ventos pode multiplicar muitas vezes os efeitos
de um pequeno foco de fogo. A estiagem que resseca o capim e a vegetação rasteira  contribuem
para o risco de fogo com possibilidade de alastramento que pode se tornar incontrolável.

Assim, pedimos a todos os Senhores Condôminos os cuidados necessários a fim de que sejam
evitados riscos de focos de incêndio. Lembramos a responsabilidade legal e administrativa em
casos de eventuais sinistros. O certo mesmo é que ao ingressar na Portaria  e enquanto no
interior do condomínio, eventuais cigarros acesos devam ser apagados.

Nas chácaras, em reuniões, festivas ou não, o uso dos cigarros deve ser estabelecido em local
próprio aos fumantes e o cigarro deve ser apagado e sua bituca colocada em local seguro.

Os convidados devem ser alertados sobre tais riscos.
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São muitas as famílias aqui no Condomínio
que possuem mais de um lote.  As vendas dos
lotes foram iniciadas por volta dos anos 1995,
há cerca de 25 anos atrás.

 A metragem dos lotes varia: contam-se nos
dedos os lotes inferiores  a 4.000,00m2, talvez
não sejam 10.  A maioria é com 4.000,00m2
mas há um razoável número de lotes com a área
entre 5.000,00m2 e 6.000,00m2 e uns poucos
com 8.000,00m2

A transformação pela qual vem passando
nosso condomínio se deve a vários fatores como
a proximidade de Maringá, uma das poucas
cidades do Brasil com nível de 1º mundo, o
arrojo e ousadia dos seus administradores e a
fundamental participação do Conselho Consul-
tivo e Fiscal e dos condôminos, enfim.

Desenvolvimento e Síndicos – um breve
histórico

A Estrada de Acesso, com seus 3,5 kms
entre a Guaiapó e a Portaria foi cascalhada
quando Síndico Pedro R. Gay,  seguido por
Marco A. Knor, em cuja gestão, por ação dos
Conselheiros Benevides Rocco e Carlos
Alberto Cássia a estrada foi calçada com
pedras irregulares, seguida por uma camada de
asfalto.

 Após os cerca de 5 anos de mandato do
Síndico Sr. Benevides Rocco,  foi eleito
Síndico Leandro F. Telles  que em 3 anos de
mandato deu início às obras de asfaltamento de
nossas vias internas  em paver, meio fio e
galerias de águas pluviais, obras concluídas pelo
Síndico Sr. Jacir Nogara (falecido
recentemente), que concluiu o alargamento e
outras melhorias na Ponte da Estrada de Acesso.
Seguiu-se o Síndico Sr. Adalberto A. Bermejo
que deu andamento às obras necessárias e
essenciais, como a implantação de novas placas
de trânsito e 40 placas de energia solar na
Portaria e recuperou o asfalto da Estrada, onde
hoje se desliza com tranqüilidade.

Nestes períodos, paulatinamente foi se
estabelecendo o Padrão Zaúna  das novas
moradias e a transformação de uma área  onde
antes fora uma fazenda de 88 alqueires, em um
verdadeiro paraíso.

Por fim veio a gestão definida por uma
condômina como revolucionária, do Síndico Sr.
Vanderlei Davina. Ele com o apoio e incentivo
do Conselho, tão logo assumiu providenciou a
mudança do Pátio e Garagem e containers
de lixo, domésticos e recicláveis para a chácara
do Buracão, enquanto no local eram iniciadas
as obras do Almoxarifado Central.

Em ações paralelas foi aberta a duplicação
da  rede de abastecimento de água em

A valorização de nossas chácaras tem
 se mantido pujante e constante

Restam poucas chácaras de possíveis negociações; procura é grande

torno de 10 kms de extensão. Um novo poço
artesiano foi perfurado.. Pelos próximos 10/
15 anos a produção e abastecimento de água
está garantida por 4 poços artesianos.

 Foi realizada uma  troca de peças em todo
o sistema de iluminação das vias internas e
praças com lâmpadas em LED. Disse um
condômino que pediu não ser identificado: “você
caminha pelas ruas a noite e pode ver uma agulha
no chão”.

As obras do  Almoxarifado Central, com
escritório, garagem, refeitório, banheiros,
sanitários, depósitos de combustíveis e de peças
sobressalentes e agora um calibrador para pneus
com problemas, além dos containeres para o
lixo doméstico e  reciclável. O terreno foi telado
nas duas vizinhanças além de ajardinado e
plantadas palmeiras.

Na rampa da portaria, na descida foi
construído um estacionamento com 6 vagas
para que o condômino possa deixar seu veículo
enquanto vai na Administração ver algum
assunto de seu interesse.

Academia: a Jóia da coroa
No lote do antigo Pátio e Garagem foi

edificada uma ampla Academia com modernos
equipamentos de exercícios físicos e instrutores
gabaritados, Pilates e a Cacique
Conveniência,  Salão de Cabeleireiras,
espaço para um drinque e um bom papo, amplo
estacionamento e a barraca do pastel

 No futuro o lote irá abrigar Salão Social ,
sala de Reuniões e dependências
Administrativas, além de outras.

O prédio da Academia é hoje o Ponto de
Encontro dos nossos condôminos.

Continua na página 07

Construções de alto padrão valorizam os lotes
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Belezas naturais
Estas são formadas pela topografia tipo

serrana, a reserva de mata nativa com cerca
de 18 alqueires paulistas, onde correm dois
pequenos rios e se localiza a cachoeira. No
interior da mata estão localizadas duas trilhas.
A mata abriga extensas e diversificadas
espécies de flora e fauna, além de variedade
de pássaros e até lagartos. Placas nas entradas

Continuação da página 06
da cachoeira e das trilhas alertam para os
devidos cuidados com cobras.

O crescimento da construção de moradias
de alto padrão, a qualidade de vida, o ar puro, a
paz, segurança e o sossego são fatores que
contribuem para a valorização  crescente dos
lotes,  em face da procura.

Os valores dos lotes, em dinheiro vivo, mais
que dobraram em pouco mais de um ano.

Quem comemora idade nova dia 05/10
é o nosso Síndico, Vanderlei Davina.
Na foto o aniversariante com esposa
Eunice, filhas Anecaroline e Camila,
genro Douglas e o netinho Henrique,

em recente acontecimento social.
Com seu trabalho ele vem

transformando rapidamente nosso
Condomínio Estância Zaúna.

Parabéns.

Aniversário do Sindico

Duplo aniversário
O casal de condôminos José Roberto S.

Correia/Inêz Amádio Correia comemora 20
anos de feliz união conjugal, neste 07 de
outubro.
Dona Inêz comemora idade nova dia 19 de
outubro.

O Dr. Marcelo Laboissiére de Carvalho, filho
do casal de condôminos Tito Lívio de Carvalho
e Marta Laboissiére de Carvalho  é formado
em  Fisioterapia e Massoterapía e presta seus
serviços profissionais no espaço da Academia
aqui da Zaúna, e também em sua clínica
profissional em Maringá.

Ele relatou sobre sua especialidade e a forma
de atendimento aos clientes aqui da Zaúna.

“O profissional Fisioterapeuta que tem
formação na área de Medicina Tradicional
Chinesa e Fisioterapia Ortopédica, possui as
competências para tratar não somente através
das massagens, mas através de exercícios
específicos individualizados, vários tipos de
problemas corporais como: pré e pós operatório
ortopédicos, lesões desportivas além de dores
musculares gerais”.

Fisioterapia e Massoterpia na Academia

Para se consultar com o Dr. Marcelo, é
necessário que entre em contato com ele pelo
seu Whatsapp (44) 9.9980-1213 e agende um
horário. O Dr. Marcelo além de atender no
Espaço de Massoterapia da academia, também
realiza atendimento domiciliar.

Srs. Condôminos: Desde 1º de agosto/18 o responsável pela nossa contabilidade é a EURO -
Administradora de Condomínios, 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

Dr. Marcelo atende uma cliente em sua clínica

Parabéns aos novos e felizes condôminos ZAÙNA
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Maria Elisabeth U.
Bittencourt 18/10

Michelle U.
Bittencourt 23/10

Carla V. Cabrera
Meneguetti 21/10.

Airton Tonin
21/10

Osvaldo O. Jr
31/10

Fabiana Gisele T. Vilas Boas dia 30/09,
esposo, Johann S. . Vilas Boas, dia 24/06

Ericka Telesa
27/10

Dener Augusto/Marli
33 anos de união conjugal, neste 08/10.

Thais T. Garcia/B. Beiral Costa
aniversário de casamento 21/09.

Neide R. Oliveira
 dia 25/10

Giselle R. Oliveira 30/10, filha
Maria Julia, 7 anos 23/09

Valentin Ricardo
Jordão 30/10

Gabriela Guiomar
15/10

Mayara Nadieska
Xavier  24/10

Registros:
José Augusti Neto e  Gabriel T.Francisco, 01/10; Mariana M. Guelles
03/10;  Abadia de S. Paiva e João Gabriel Ferro, 05/10; Guilherme Z.
Souza e Helena A. de Souza, 06/10;  Raphaela F. Leal, 07/10;  Michel R.
B. Versutti, Amélia A. P. Rotta e Gabriel Silva S. Forlan, 08/10; Luiz H.
S. Zappa 11/10; Pedro Zuniga, 12/10;  Jislaine M. Valente e Christhiane
Curioni, 14/10; Marina A. P. Veltrini e Richard M. Fagundes, 17/10;
Fernanda L. Zappa 19/10; Cleverson Scalcon, 21/10; Mateus M.
Rodrigues, 22/10; Rodrigo Lopes, 25/10; Malone W. Fagundes e Fabiano
Farlan, 26/10; Gabriel H. S. Silva e Gabriela Zambiski, 27/10; Fernanda
B. Silva e Luciano Masson, 28/10; Daniele M. Pelissari,  31/10.

Maria Alves
Buffolo  12/10

Valdir Rodrigues
12/10

Luiz Gabriel
28/10


