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Sinalizadas ruas do Condomínio

A Administração está sinalizando e colocando tachões nas ruas da parte central do Condomínio.

Na segunda etapa serão sinalizadas as ruas do Privèe. Pág. 04

Lixo reciclável

Para o recolhimento do lixo reciclável a

admistração do Condomínio inovou com a

colocação de dois canos, onde são depo-

sitados vidros, garrafas e metais. Pág.06

Construções
valorizam lotes

As ruas Sabiá e Garça concentram o maior

volume de construções de moradias de mais alto

padrão, que valorizam os lotes. Também no

Privèe os investimentos em moradias. Pág. 03

 Seja cauteloso: evite riscos de incêndio
não jogando bituca de cigarro,

nas ruas do Condomínio
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Palavra do Síndico
Caros Condôminos
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No mais, um forte abraço a todos.

Sarandi, Novembro de 2020. Vanderlei Davina - Síndico.

* Sobre o recolhimento do lixo, pedimos a atenção dos Senhores Condôminos

para o texto em que é comentado sobre o lixo doméstico e reciclável.

O lixo doméstico cresceu pouco, mas o reciclável vem tomando proporções,

principalmente no que diz respeito a garrafinhas de cerveja;

* Nesta edição são destacadas algumas ruas onde restam poucas chácaras que podem ser

comercializadas, mas que o volume de construções, todas do mais alto padrão tem sido crescente

e em algumas delas, restam poucas chácaras sem benfeitorias.

Muitos de nossos condôminos adquiriram outras chácaras, destinadas a seus familiares;

* A consequência de construções de mais alta qualidade, é a valorização das chácaras.

As motivações dos novos condôminos para virem morar aqui na Zaúna, são a qualidade de

vida, o ar puro, a segurança e nossas belezas naturais, dentre outras, a proximidade por via

asfaltada de Maringá, que é uma das poucas cidades brasileiras a nível de Primeiro Mundo.

* Você sabia, segundo o jornalista, que os grandes condomínios do mais alto padrão para os

paulistas têm no máximo 800,00m2/1.200m2 de área privativa e que suas florestas, algumas, são

de mata artificial. Poucos possuem nascentes de água.

Em compensação possuem campos de golfe, com grade números de buracos. (Os dados são

colhidos de anúncios nos jornais Folha e Estado de  São Paulo)

* Já são passados quase 3 anos que o asfalto da estrada de acesso foi reformado, ganhando

mais consistência, e os condôminos continuam deslizando com tranquilidade, sem os desgastes

naturais de seus veículos, com buracos e outros defeitos da camada asfáltica.

Você, caro condômino, até que já esqueceu dos trancos e solavancos do asfalto esburacado e

as pedras irregulares e pontiagudas que além de irem afrouxando os parafusos da lataria,

danificavam os pneus de seus veículos.

* Pedimos aos senhores condôminos para que não abusem da velocidade na estrada de acesso,

como também para que alertem seus convidados quanto ao respeito à velocidade máxima.

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

Enquanto no interior do Condomínio
é obrigatório de máscaras
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Na Rua Sabiá, em toda sua extensão, são

poucas as chácaras sem benfeitorias. Muitas

foram das primeiras construções no Condomínio,

há anos atrás.

Recentemente uma chácara na confluência

com a rampa de saída no rumo da Portaria, foi

vendida e tudo indica que uma residência dentro

do Padrão Zaúna, terá  sua edificação iniciada

em breve. Nesta via, não restam mais que 6/8

lotes ainda sem benfeitorias, desde o seu início

até o final, no alto da Caixa d´água

Já na Rua Garça, até o seu final na

confluência com a Sabiá, o ritmo de construções

de moradias com equipamentos de lazer vai de

vento em pôpa, nos dois lados da via. Nas

chácaras encostadas na Reserva de Mata Nativa

e do outro lado da referida rua, as novas

construções indicam que em pouco tempo, logo

não haverão novos lotes disponibilizados à venda.

Nesta via, duas chácaras devem iniciar em

breve a construção de moradias, pois os muros

já estão prontos e numa delas um equipamento

indica que seu início será muito em breve.

A procura tem elevado o valor dos lotes, em

Ruas Sabiá e Garça concentram
construções de alto padrão

A qualidade da água que consumimos
Relatório de Análise nº 09/2020-51

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

razão da qualidade de vida, do ar puro, segurança

e tranquilidade, além das benfeitorias realizadas

pela Administração do Condomínio.
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No interior do Condomínio é obrigatório o uso de máscara;

O meio fio ao redor da caixa d’água e poço

artesiano na Praça do alto do Privée foi trocado

por peças de maior densidade e portanto com

maior durabilidade.

Agora, quem contornar a referida praça,

poderá fazê-lo com absoluta segurança.

A Administração o Condomínio mandou

executar uma grade que foi colocada ao redor

da Caixa d’água localizada no alto da Rua Sabiá,

protegendo-a.

Com a grade o equipamento fica protegido

evitando possíveis tentativas de acesso

Trechos da rua Quero-Quero, no Privée

tiveram reformados os meio-fios de suas

testadas e algumas peças substituídas,

assegurando, assim, mais tranquilidade aos

condôminos.

Com isso  também  o paver fica protegido,

na parte central da rua como também os

passeios, ao longo dos trechos.

Meio fio na caixa
d’água no Privèe

Grade protege caixa
d’água no Privèe

O acesso aos visitantes e prestadores de

serviço é pela parte central e deve ser observada

a cancela que só pode ser ultrapassada quando

levantada pelo porteiro. Avisem seus convidados

e prestadores de serviço. Aos condôminos o

acesso é privado, pela cancela na foto.

Reforma de meio
fios na Quero Quero

Cancela fecha
a cada veículo
Aguarde com atenção

O calor chegou: mantenha limpa sua chácara, evitando material
que pode servir de criatório do mosquito da Dengue.
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Um trabalho de grande envergadura

foi realizado pela administração, com

pinturas nas ruas e colocação de tachões

e olhos de gato o que melhorou a

segurança e sinalização  aos transeuntes

e seus veículos, no interior de nosso

Condomínio Estância Zaúna.

Estas melhorias nesta etapa, foram

colocadas no centro das ruas, inicialmente

nos cruzamentos das ruas Bem-Te-Ví

com Sabiá.

O passo seguinte foi a execução de

pinturas e colocação de tachões na Garça

com Bem-Te-Vi, após a ponte de acesso

ao Privée.

Ainda na Rua Sabiá, nas proximida-

des daquela descida, de quem vem da

Portaria ao interior do Condomínio foram

adicionados 2 redutores de velocidade

(tachões). Convém lembrar que o local

por ser muito íngreme, a rampa oferece

muito risco e é de pouca visibilidade.

 Mais benfeitorias
Informamos ainda que foram

contratados de outros redutores de

velocidade (tachões) que serão

colocados em diversos pontos do

Condomínio, além de outras mudanças

que estão sendo estudadas, as quais

informaremos nas próximas edições deste

Informativo.

Desta forma, a Administração do

Condomínio conta com a colaboração de

todos e lembra aos senhores condôminos

para que orientem seus convidados,

amigos e familiares para que sejam

respeitadas as normas de trânsito e em

especial, o cuidado para com a

velocidade, respeitando as placas

sinalizadoras, pedindo o respeito do limite

máximo de velocidade, enquanto no

interior de nossas vias internas, é de 40

km/h.

Pinturas nas ruas e colocações de tachos
melhoram a segurança no trânsito

A Administração sinaliza as ruas
para a segurança de todos
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Na tarde de sábado, 17 de outubro, o

condômino Afonso Alves Bandeira realizava um

trabalho em sua chácara para instalar uma caixa

d´água de suporte,  e em duas chácaras, vizinhas

à sua, muradas e uma delas já com equipamentos,

indicavam o início de uma construção, por certo

que do mais alto padrão.

Vale lembrar o respeito e amizade que unem

o jornalista ao condômino, que figura entre os

primeiros adquirentes de chácaras aqui no

Condomínio.

Afonso por várias vezes foi membro do Conselho Fiscal, inclusive sendo o Secretário; é um

apaixonado pela natureza. Ele, quando o Síndico era o Leandro Teles, foi um dos que trabalhou no

replantio de mudas nativas, num trecho na subida do Privée, da Reserva de Mata Nativa,

reflorestando-o.

Vale o registro que isto foi há cerca de 10 anos e o local está totalmente recuperado pela mata.

O Amor pelo Condomínio
Afonso, há alguns anos vendeu sua chácara, mas logo a saudade apertou e ele não titubeou:

adquiriu a atual chácara, na Rua Garça, esquina com a Rouxinol em frente a área da mata, numa

demonstração clara e inequívoca de seu amor pelo condomínio.

Ele comentou que as obras realizadas valorizaram bastante os lotes, lembrando que muitos

condôminos adquiriram lotes para seus filhos e que todos estão satisfeitos, pois além da qualidade

de vida, o investimento a valorização é das mais rentáveis, em face da procura e que hoje são

poucos os lotes disponíveis.

Afonso, um exemplo de amor pelo Zaúna

A questão do recolhimento do lixo, principalmente

o reciclável  tem sido objeto de especial atenção pelas

Administrações que se sucedem no nosso Con-

domínio Estância Zaúna.

Depois das benfeitorias na chácara apelidada de

Buracão e em razão do grande número de

condôminos que resolveram vir aproveitar a

qualidade de vida que o condomínio oferece a todos

os seus possuidores, o volume do lixo aumentou

consideravelmente, o que obrigou a Administração e

buscar soluções para o problema.

Como se vê nas várias fotos que ilustram este

texto, apesar de o lixo ser recolhido duas vezes por

semana, o volume de recicláveis, principalmente

garrafas tem sido crescente.

No alto do almoxarifado, na plataforma onde se

concentram os containers, dois canos foram

instalados, por onde são colocadas as garrafas – vidro

e materiais de latarias. Placas indicam os tipos de

materiais que devem ser colocados nos respectivos

canos.  O condômino coloca os materiais nos canos

que vão cair lá embaixo, nas respectivas sacolas,

estas, tipo gigantes.

No alto, na plataforma onde chegam os ca-

minhões coletores do lixo, containers indicam o tipo

de reciclável que nele deve ser colocado ao lado de

amontoado volume de papelões de caixas

desmanchadas.

No volume do lixo reciclável
impressionam as garrafas
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Social - Aniversários

Edalvo Garcia 23/11Romano Pulzatto 16/11 Olga Calderero  28/11Bruna Justo 20/11.

Tão logo a Academia começou a

funcionar, a Administração do Condomínio

concedeu à família Takahashi o direito de

exploração de um barraca de pastel e outra

de hambúrgueres, sob o título de PASTEL
DO INGÀ. A concessionária mantém uma

equipe especializada no preparo dos lanches

e prima pelo asseio absoluto.

Funciona às sextas-feiras, sábados e
aos domingos, das 16,40hs às 21:30hs

São duas barracas distintas, numa delas são preparados os pastéis: carne, queijo, frango, ovo,

palmito, tomate seco e outros. Na outra barraca, além dos hambúrgueres, também são servidos

espetinhos e yakissoba. O cliente recebe uma senha e o alimento pronto ele é chamado.

Pastel do Ingá: sexta, sábado e domingo

Marlene  Schiavon  10/11Sidneia Colla 04/11 Marli  Augusto 03/11

Na Praça

Gralha Azul,

onde se loca-

lizam o Par-

quinho Infantil

e uma Acade-

mia para a

Terceira Ida-

de, condômi-

nos e familia-

res aprovei-

tavam um sábado a tarde, para um bom descanso e higiene

mental, em companhia de filhos e netos.

Numa foto, o Dr. Wilson José de Freitas e sua esposa

com um netinho ladeados por condôminas enquanto na outra foto um condômino com o casal de

filhos que se divertiam num dos brinquedos do Parquinho Infantil.

Na segunda foto, o pai das crianças atento zelava pela segurança dos filhos.

Condôminos vão à Praça com netos e filhos
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José C. Constantino 26/11
 esposa Cristiane 19/11

Julia Rocco Machinski
 27/10

Miguel Machinski
 29/11

Ambrósio/Leonor Kistner 59 anos de casados 22/10.

Foto com filhos e netos

Leandro C. Ferreira Teles
25/11.

Robson Guelles   23/11. Na foto

com a esposa Luciana e filhas

Donizeti Lopes, 05/11

João Pedro, na foto com avô
Otávio 15/11

Paulino Souza 16/11

Malfiedes Martinato pai das con-

dôminas Rosângela/Luciana 25/11

Galber H. P. Rodrigues 18/11,
esposa e filho

Catarina V. Cabrera  25/11, com

esposo Jesus

Graziella Oliveira 26/11, Ricardo
F. Fabreta 10/11

REGISTROS: Tiago R. Urbano

e Rosa M. Loureiro,  dia 01; Maria G.
Dias, dia 07;  Maria Salete M. Finco,
dia 9;  Marino F. Fagundes, dia 11;
Adriana A. Santana, dia 12; Heitor M.
Oliveira, dia 14; Marcos A. Pires, dia
15;  João V. L. Tait, dia 17; Roseli A.
Biazetti, dia 19; Antonio C. Tavares,
dia 20; Amarilis M. Nogara e Dalgisa
Victor, dia 22; Augusto P. Rodrigues,
dia 24;  Ruy A. Palandri, dia 27;
Flaviana N. Eufrásio, dia 28; Angela
M. Furlanetto, dia 30.


