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Tão logo assumiu a função de Síndico, em abril/18, o
condômino  Vanderlei Davina (foto) tomou as primeiras medidas
para transformar sua administração numa Revolução, Ele
convocou uma Assembléia quando apresentou seus projetos e o
plenário aprovou à exceção da Sede Social, que ficou pendente
em face de disposição da convenção do condomínio.

Importante destacar que a relação de obras desta edição, foi
realizada sem que houvesse chamada de capital, isto é, foi tudo realizado com a
utilização de recursos existentes e recebidos da inadimplência.

Ele adquiriu equipamentos novos e necessários como trator, carreta, tanque de
combustíveis, bomba e reformou outros. O objetivo é mostrar o progresso, a
valorização dos imóveis e a qualidade de vida desfrutada por nossos condôminos.

Nesta Edição resumo das obras executadas
pelo Síndico Vanderlei Davina

Escrever sobre a Acade-
mia dispensa comentários.
Resume-se em A Jóia da
coroa. Convém, contudo, que
se diga algo sobre o tema.

Além dos modernos
equipamentos de ginástica,
ela se tornou o Ponto de
Encontro, um local para um
bom papo enquanto se pode
bebericar uma cerveja ou um
whisky contemplando vistas agradáveis. Um pequeno espaço está ao dispor da
garotada. Vale dizer que os cenários contemplados  são maravilhosos.

Profissionais da área de ginástica física, pilates, fisioterapêutas a postos e
profissionais de salão de beleza atendem a todos.

Na Loja de Conveniência Cacique  você encontra uma boa variedade de produtos
alimentícios,  bebidas, refrigerantes,  no pátio da chácara, às sextas-feiras, sábados
e domingos, funciona a barraca do Pastel  que também fornece sanduíches.

Academia: a Jóia da coroa

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
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O Pátio deu lugar
ao Almoxarifado
indo para a chácara
do  buracão, que se
desdobrou em vá-
rios itens: Garagem,
depósito de mate-
riais; escritório,
refeitório, sanitá-
rios/banheiros, tan-
ques e bomba de
combustível, cali-
brador e asfalto em
paver no pátio de
containers de lixo,
orgânico e reci-
cláveis.

Ainda no Almo-
xarifado foram im-
plantadas duas fá-
brica uma de meio-fios e outra de tampa de boca de lobo reforçados. Toda a área do
lote foi cercada com tela.

Almoxarifado e suas dependências

Era comum a equipe de Serviços Gerais fazer reparos em canos do suprimento
de água rachados, o que provocava desperdícios.

Tão logo assumiu a função, o Síndico contratou empresa para implantar uma nova
rede de água, com 10 mil metros lineares.

No prazo, homens e máquinas trabalhando, executaram a nova rede no outro lado
de cada rua.

Nova Rede de Àgua

Inínio dos trabalhos no alto da Rua Garça... ... abertura de valeta na Beija-Flor
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O custo da energia pesava no orçamento do condomínio e o Síndico Vanderlei
Davina não teve dúvidas: contratou empresa para trocar parte dos equipamentos e as
luminárias.

O resultado foi uma economia razoável que se juntou à economia gerada pela
energia solar que atende a Portaria. As noites, para os que passeiam ou fazem
caminhadas, nossas ruas ficaram mais claras/lindas.

Troca de equipamentos na rede de
energia e lâmpadas em LED

Onde antes era apenas a Praça Gralha Azul, o Síndico Vanderlei Davina implantou
dois benefícios: uma Academia da 3ª idade e Parquinho Infantil

Idosos praticam caminhada e depois se exercitam. Pais e mães levam seus filhos
pequenos que se divertem nos equipamentos.

Academia 3ª idade e Parquinho infantil

“Nas praças, o exercício de con-
templação e o silencio completam a
terapia”, diz o feliz morador, João
Augusto Malaquias, no que  concordou
seu companheiro de caminhada, (ao lado
na foto).

Após sua caminhada matinal ele se
exercitou  nos equipamentos da ATI na
praça Gralha Azul.

Idoso diz da qualidade de vida

É obrigatório o uso de máscara,
enquanto no interior do condomínio
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Uma equipe de pintores realizou um trabalho de pintura na Portaria por
determinação do Síndico, Sr. Vanderlei Davina. Nas laterais da rampa foram
implantadas  plantas de paisagismo tornando o ambiente aprazível aos olhos de todos.

Para o condômino que precisa de informações na Portaria, ele tem onde deixar
seu veículo com segurança e tranquilidade: no estacionamento.

Portaria recebe obras de pintura,
paisagismo e ganha estacionamento

Pensando no abastecimento de água o
Síndico Sr. Vanderlei Davina contratou a
perfuração de um novo Poço Artesiano,
numa profundidade de 120 metros e
capacidade de produzir 24 mil litros de
água/hora.

È o 4º poço no condomínio, reserva
estratégica para o caso de alta no
consumo.

Novo poço artesiano

A ponte de acesso ao Privée
recebeu pintura de faixas alertando
os motoristas, alargadas as abas
laterais e foi plantada grama nos
seus dois lados, protegendo as
estruturas das enxurradas.

Trata-se de alerta e proteção
contra veículos desgovernados.

Mais segurança na ponte do Privée

O poço foi
perfurados ao
lado da caixa

d’água no alto
da rua Sabiá

Operários pintam a portaria... ... paisagismo na rampa da portaria ...

... e na parte interna plantam árvore ornamental Estacionamento para 6 carros na portaria
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Na  Sabiá em sua
extensão são poucas
as chácaras sem ben-
feitorias. Foram as
primeiras constru-
ções no Condomínio.

Na Beija-Flor são
muitas as constru-
ções em torno de
70% da área. A
maioria do mais alto
padrão

Na Rua Garça, o
ritmo de construções
de alto padrão vai de
vento em popa.

Os principais
atrativos para os
novos  investimentos
são: qualidade de
vida, ar puro, tran-
quilidade, segurança
e a Reserva de Mata
Nativa com flora e
faúna diversifica-
das, atraindo a aten-
ção de jovens e
idosos.

Ruas Beija-Flor, Sabiá e Garça
concentram construções de alto padrão

São muitos os novos condôminos e um dos atrativos para eles, é a Reserva de
Mata Nativa.  As placas nos acessos à cachoeira e trilhas, bem antigas, precisavam
fortalecer suas estruturas.

O Síndico Vanderlei Davina determinou os serviços com um alerta em vermelho:
cuidado com cobras. Cautela e caldo de galinha, não fazem mal a ninguém.

Placas de acesso à Cachoeira e Trilhas
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Os atrativos que nosso
Condomínio Estância
Zaúna  oferece aos seus
possuidores com desta-
que para a Reserva de
Mata Nativa e seus reinos
floral e animal 2 riachos,
qualidade de vida, ar puro,
segu-rança, paz e tran-
quilidade, além da Estra-
da de Acesso asfaltada
ligando à Avenida Guaia-
pó, onde você desliza seu
veículo e em 15 minutos
estará no centro es-
tendido de Maringá.

Tais atrativos  funcio-
nam como porta de
entrada dos interessados
em uma vida tranquila.
Sem contar que a cidade
de Maringá é uma das
poucas no Brasil con-
sideradas com nível de
primeiro mundo.

Esqueçamos números.

Com as benfeitorias
implantadas pelo atual
Síndico, Sr. Vanderlei
Davina, a procura por
lotes cresceu e com isso
a supervalorização se
transformou em realida-
de. Chácaras com cerca
de 4 mil metros quadra-
dos, repentinamente du-
plicaram de valor, isto em
dinheiro vivo, num espaço
de um ano.

As chácaras entre 6
mil m2 e 8 mil m2, dependendo da topografia, por mais que o proprietário puche no
valor, se bobear, o comprador leva o lote num abrir e fechar de olhos.

 .Venha conhecer este cantinho de paz e amor.

Supervalorização dos lotes

Pedimos aos pais que alertem seus filhos que
no condomínio é obrigatório o uso de máscaras

A reserva de mata nativa com quase 18 alqueires e suas riquezas
floral e animal, trilhas para caminhas é um dos atrativos

Pela estrada de acesso você desliza no asfalto e em 15 minutos a
partir da portaria, chega ao centro estendido de Maringá

A academia, Jóia da Coroa é o Ponto de Encontro, com a Loja de
Conveniência Cacique e  a barraca do pastel atraem os condôminos
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Outra medida do Síndico foi conseguir patrocínio para a troca de todas as placas
indicando o nome das ruas, que estavam desgastadas. Ele conseguiu que a Revest –
acabamentos – patrocinasse as placas e suas colocações nos devidos lugares .

Placas de ruas

Geralmente o meio fio é atingido por manobra de veículo pesado, o que o danifica.
Nesse caso a equipe de Serviços Gerais entra em ação e além do reparo também
executa a pintura.

Na limpeza das ruas, o soprador reúne a folhagem e vem outro com a sacola que
as recolhe e o trator as conduz para o local determinado.

Meio-fio reparado e pintado, ruas limpas sinalizam boa administração.

Pintura de meio-fio e limpeza de ruas

Outra aquisição do Síndico foi a de
uma roçadeira nova, que será usada pra a
limpeza e roçada de chácaras ainda sem
benfeitorias. O referido equipamento já
está em plena atividade.

A roçadeira funciona acoplada ao trator
maior do condomínio.

Roçadeira nova para limpar chácaras

Pintura de meio-fio Limpeza da rua

Limpeza dos passeios (1)Limpeza dos passeios (1)



Página 10 Dezembro de 2020    INFORMATIVO

No Privée o paver era constantemente reparado, em face da topografia e existência
de olhos d´agua. O Síndico Vanderlei Davina enfrentou o problema.

O paver foi reparado com a colocação de drenos e plantio de grama na Cardeal,
execução de duas novas bocas de lobo e trocado o meio-fio da praça.

Canteiro de Obras no Privée

Uma equipe de trabalhadores faz roçadas em chácaras onde o mato e capim
começam a crescer, formando um  visual acolhedor, compatível com as belezas de
nosso Condomínio.

Nos lotes onde o mato cresce e o proprietário não manda roçar, o Condomínio
executa o serviço e cobra depois, no boleto.

Roçadas em chácaras

Máquinas e equipamentos
usados no trabalho

Operários trabalham o paver na CardealReparos de meio-fio e dreno no passeio

2 novas boca de
lobo na Cardeal Grama plantada nos passeios

Troca de meio fio na praça baixa do Privèe
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Por determinação do Síndico, várias ruas do condomínio receberam sinalização
pintadas e também a implantação dos tachões e olhos de gato para dar maior segurança
aos transeuntes e seus veículos.

Estas melhorias foram colocadas no centro das ruas (pintura), inicialmente na
confluência das ruas Bem-Te-Ví com Sabiá além de vários outros trechos.

O objetivo é sinalizar todo o interior do condomínio, em seus pontos estratégicos.

Sinalização com pinturas e tachões nas
ruas melhoram segurança no trânsito

O trator bem que necessitava de um
banho de reformas, pelo tempo de uso,
troca de peças, pintura, etc., o que foi pro-
videnciado pela Administração.

Com a reforma o trator ficou novinho
em folha, o que lhe assegura muitos anos
de serviço, principalmente na roçada das
chácaras ainda sem benfeitorias e
transporte de materiais retirados das
árvores (podas), dentre outras utilidades.
Se precisar dos bons préstimos do trator, consulte antes na Administração do
Condomínio, para agendar o serviço.

Trator reformado e pintado, está semi-novo

Trator pequeno limpa praças e Reserva
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.
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O Sindico Vanderlei Davina mandou
instalar um Calibrador no Almoxarifa-
do, para a eventualidade de condômino
com algum pneu de seu veículo furado.
O equipamento está ao dispor.

Trata-se de utilidade em favor do bem
comum e recomenda: “ao sair de sua
chácara, verifique se os pneus do veículo
estão perfeitos”.

Calibrador ao dispor dos condôminos

Cerca de um mês após tomar posse
como Síndico o Sr. Vanderlei Davina
mudou a contabilidade para  a EURO – Administradora de Condomínios.

Uma das primeiras medidas da nova Administradora, foi incluir nosso Condomínio
na condição de beneficiário do um desconto nas despesas de cobrança dos boletos
dos nossos condôminos, que a instituição financeira concede aos parceiros da EURO..

Isto significa uma economia de em torno de R$ 700,00 mensais bem próximo de
9.000,00 (nove mil reais por ano.

Convênio gera economia o Condomínio

A carreta que atende a equipe de
Serviços Gerais, no transporte de
materiais no interior do Condo-
mínio, estava bem gasta pelo tempo
de uso e estava  precisando de um
boa reforma.

O Sindico determinou fosse o
equipamento encaminhado à
oficina onde ele foi reformada por inteiro e reforçada sua estrutura. Trata-se de
peça fundamental para o transporte de materiais e da equipe de trabalho.

Carreta foi reformada e recebeu pintura

Tão logo o Sr. Vanderlei Davina
assumiu a função de Síndico, ele
determinou a execução de que os
hidrômetros, posicionados dentro
das chácaras, fossem colocados
nos passeios, ao lado dos portões
de entrada.

A medida objetivou preservar a
intimidade do  condômino e quando
da ocasião de leitura do consumo
de água , além de que algumas vezes não havia ninguém na chácara.

Cuidados com a Dengue que pode ser fatal

Hidrômetros na área externa das chácaras


