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Ronaldo licenciado por 60 dias
A Administração do Condomínio Estância Zaúna leva ao conhecimento dos

Senhores Condôminos que o Gerente Administrativo, Sr. Ronaldo Venâncio se
encontra no gozo de licença médica pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em face de
uma cirurgia a que se submeteu  em meados de Janeiro último... detalhes pág. 05

Conforme os caros condôminos po-
dem verificar, se a administração do con-
domínio não tomar as providências devi-
das, o resultado pode ser desastroso com
o entupimento dos tubos por onde esco-
am as águas sob a ponte na Estrada de
Acesso.

Na edição passada foram divulgadas
fotos mostrando o resultado da retirada
de troncos e galhos de árvores trazidos
pelas águas e que encalharam nos escoa-
douros da referida ponte.

Em razão do volume das águas do ria-
cho terem subido muito, até a presente
edição não foi possível a retirada de no-
vas levas de troncos e galhos trazidos pe-
las águas, como se vê nas fotos,  mas tão
logo venha o estio, as providências serão
tomadas, sem risco de os escoadores vi-
rem a entupir.

Os materiais retirados anteriormente
continuam estocados ao lado da estrada
e serão removidos juntamente com os
demais, quando as chuvas vierem a parar.

Confiram o resultado das chuvas no
escoamento das águas, na ponte de acesso

Praças bem cuidadas

O tratorzinho sendo operado pelo nosso
colaborador, Nestor, executa roçada na Pra-
ça Gralha Azul. Pág. 04

Eleição do novo
Síndico e Conselho
será dia 21/02/2021,
por meio presencial.
Confiram detalhes
do edital na pág. 06
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Palavra do Síndico
Caros Condôminos
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Qualidade da Água que consumimos
Relatório de Análise da Água nº  11/2020-52

Amostra:
Origem : Água poço semi-artesiano/tratada
Local: Sistema distribuição - Poço ZAUNA
Data da amostragem: 25/11/2020 às 07:30hs
Data do recebimento: 25/11/2020 às 13:00hs
Resposável pela amostragem: Valter Gianotto -  Engº Químico
Os parâmetros analisados atende aos padrãões físico-químicos de potabilidade de acordo
com anexo 10 do anexo XX da Portaria da Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde de
03/10/2017.

· Com a imunização contra a Pandemia Covid-19 a pleno vapor e início da
segunda dose da vacina tudo indica que finalmente será realizada  dia 21/Feve-
reiro/21  a Assembleia Geral para decidir, entre outros tópicos, quem será o
novo Síndico,  entre os dois candidatos já registrados: Condôminos Hamilton Diniz
de Colla – Chapa NOVO RUMO  e Marcelo Fagundes – chapa  RENOVA
ZAÙNA. Em outra votação serão eleitos os novos membros titulares e suplentes
do Conselho Consultivo e Fiscal, seu Presidente e Vice. Até o fechamento
desta edição ainda não tinham sido registradas chapa ou chapas. Confiram no Edital de Con-
vocação da AG, na página 6. O local será no lote onde se situa a Academia.

- Ainda sobre a Pandemia Covid-19, lembramos que até decisão, via decreto, da autoridade
de Sarandi, é obrigatório o uso de máscara, a todos, enquanto no interior do condomínio. - Este
lembrete se dirige principalmente aos pais, para que alertem seus filhos e convidados, sobre o uso
obrigatório de máscara;

- A propósito lembramos a todos que nada impede que a Polícia adentre ao interior do Condo-
mínio, seja para atender a alguma e eventual ocorrência ou por simples rotina investigativa e, se
for encontrado alguém sem máscara circulando poderá vir a ser detida para as providências de
praxe; não dá cadeia, mas pena alternativa por um bom tempo

- A procura por lotes em nosso Condomínio vem num ritmo crescente, ocasionando em
consequência rápida valorização dos terrenos. Confiram texto sobre o tema, nesta edição.

- Estamos caminhando muito rapidamente para um crescimento substancial de condôminos
que deixam suas casas e apartamentos em Maringá e se transferem, de malas e bagagens, para
virem aproveitar a qualidade de vida que nosso condomínio oferece.

Aqui você respira o ar puro. em topografia tipo serrana, com muita paz, tranquilidade e segu-
rança. No apartamento de alto padrão, na cidade, o ar que você respira, lá no alto está contami-
nado pelos combustíveis.

A propósito, em cerca de 15 minutos, a partir da Portaria, até às esquinas das Avenidas Pedro
Taques com Colombo, não serão gastos mais que 15 minutos, sem qualquer aventura no volante
e velocidade, em trecho asfaltado, desde a saída da chácara até ao centro estendido de Maringá,
uma das poucas cidades do Brasil a nível de Primeiro Mundo. Um forte abraço a todos

                                            Sarandi, Fevereiro de 2021
                                           Vanderlei Davina - Síndico
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Segundo o Síndico, ainda
restam mais de uma centena
de lotes disponíveis, mas...

A valorização dos lotes ain-
da disponíveis aqui no Con-
domínio Estância Zaúna,
continua em alta e os negóci-
os vão de vento em popa mas
rareiam pois quem tem uma
chácara, quer é comprar ou-
tra, no mínimo. Um advoga-
do disse ter recebido a visita
de um casal de médicos em seu escri-
tório e ficou espantado.

“Eles chegaram, puseram o talão
de cheque em cima de minha mesa
de trabalho e perguntaram quanto eu
queria pelo lote com suas benfeitorias
“.  E prosseguiu: “argumentei que a
chácara está em nome de minha es-
posa  e se eu falar em vender, arran-
jo uma encrenca danada  com  ela e
meus filhos...”.

O casal insistiu: “ converse com sua
esposa e nos dê uma resposta o mais
breve possível...”

O advogado disse “que sentiu um
tremelique, pois se tivesse aberto o
bico para dizer algum valor  teria fica-
do numa sinuca de bico, podendo vir
a perder (pela venda, é claro) o terre-
no, além da encrenca que arrumaria
em casa, com a esposa e filhos”.

A propósito, segundo lembrou um condômino, “na verdade muitos possuem mais de uma,
duas e alguns até três chácaras; outros poucos, quatro e dois ou três, até cinco terrenos. Um
pioneiro no condomínio disse possuir “28 mil metros quadrados no Condomínio”.

A metragem dos lotes varia entre 4.000,00m2 a maioria. Outros entre 4.800,00 m2 e
6.000,00m2; alguns com  8.000,00m2. Um lote, no Privée, 10.000,00m2. Dois ou três lotes,
não chegam a 4 mil m2, mas beiram.

O Síndico, senhor Vanderlei Davina disse que “ainda existem mais de uma centena de
lotes disponíveis,”. Na verdade, destes disponíveis, podem ser poucos os que poderão ser
comercializados. Dependerão do valor a ser discutido.

Anos atrás, decisão em Assembléia Geral permitiu que os lotes pudessem ter mais de um
dono e eles ajustariam suas partes em documento particular, averbando-o no Registro Imobi-
liário, mas, a tendência é esta decisão se tornar letra morta, pois aqueles mais antigos, querem
é adquirir mais um lote, para algum filho ou outro familiar.

Com novas moradias a valorização dos
lotes segue constante

 Você condômino, saiba que:
 O ZAÙNA é impar no Brasil, consideradas suas características.
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Como destacamos em texto na edição
passada, no interior do Condomínio foram
implantadas várias placas para facilitar a
localização dos endereços pretendidos por
prestadores de serviços, entregadores de
materiais de construções – principalmente,
e de mercadorias e visitantes/convidados de
nossos condôminos.

Uma das placas está localizada na con-
fluência das Ruas Garça quase esquina com
a Bem-Te-Vi, (foto 1) que vem da parte
central do condomínio e indica o acesso às
ruas Quero-Quero e Cardeal, logo após a
travessia da ponte do córrego que dá aces-
so ao Privée, servindo de orientação aos
interessados

Um outra placa se localiza na Praça
Gralha Azul, (foto 2) quase na confluência
da Rua Beija-Flor, e indica os caminhos para
vários logradouros da parte central de nos-
so Condomínio Estância Zaúna, servindo
de orientação a prestadores de serviços,
entregadores de mercadorias e a visitantes/convidados, facilitando, assim, a rápida e fácil locali-
zação dos destinatários.

                     As placas foram patrocinadas pela REVEST Acabamentos.

Placas indicam os caminhos do Privée e
parte central do Condomínio

Nossos condôminos e pessoas que
nos visitam costumam conceituar que
nosso Condomínio Estância Zaúna  é
um verdadeiro paraíso,, Eles destacam
a topografia, tranquilidade,  paz, segu-
rança e principalmente a qualidade
de vida aqui desfrutada, em face da
Reserva de Mata Nativa com seus
dois córregos de águas cristalinas,
Faúna e Flora exuberantes, Trilhas,
Cachoeira e das benfeitorias estrutu-
rais executadas nos últimos anos, em complemento ao realizado desde o início.

Ressalte-se que as benfeitorias estruturais – mais uma rede de água, substituições de equipa-
mentos da rede elétrica, construção do Almoxarifado, prédio da Academia, abertura de mais um
Poço Artesiano, e muitas outras obras, foram executadas, equipamentos adquiridos e continuida-
de dos serviços essenciais sem qualquer chamada de capital, isto é, com recursos das mensa-
lidades condominiais e recebimentos de inadimplências.

Ao caminhar ou transitar em seus veículos por nossas vias internas sempre limpas, asfaltadas
em paver e os meios-fios cuidados e pintados e nos lotes onde as modernas moradias destacam o
Padrão Zaúna, nossos condôminos e visitantes  destacam o sentimento de bem-estar e felicidade.

Tratorzinho
A  Administração do Condomínio adquiriu um Mini-Trator zero km, que vem sendo utilizado

para  limpeza e roçadas necessárias nas nossas Praças – redondos e no amplo terreno gramado
em frente às entradas para a Cachoeira e Trilhas, como se vê na foto.

As roçadas e limpezas são constantes, executadas pelo pessoal da equipe de Serviços Gerais,
o que os qualifica e valoriza, evitando-se, assim, a utilização das terceirizações – onerosas.

 Tratorzinho deixa nossas Praças mais
belas, limpas e bem cuidadas

1

1

2
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A Administração do Condomínio informa aos
condôminos que o IPTU no Município de Sarandi
vence no próximo dia 12 de março, com o
benefício de 10% de desconto no pagamen-
to à vista.

Caso o condômino tenha interesse em pagar
antecipadamente (gozando do desconto), basta
consultar no site da Prefeitura de Sarandi, onde
obterá os detalhes do procedimento a efetuar.

Informamos ainda que quando os carnês do IPTU estiverem prontos, a Prefeitura de Sarandi,
como de costume, nos encaminhará para a Portaria onde estarão disponíveis aos Senhores
Condôminos/Contribuintes.

Qualquer dúvida ligue 3264.8600 – geral da Prefeitura – e pedir a informação desejada no
Departamento de Tributação.

IPTU em Sarandi, com desconto de 10%
vence dia 12 de março

Um condômino adquiriu a cháca-
ra logo na subida da rampa de en-
trada e já iniciou o investimento,
mandando plantar palmeiras, de um
tipo diferente das existentes no con-
domínio. Todo o terreno foi revirado
e a moradia – antiga – que era de
madeira foi derrubada.

No lugar vai ser construída uma
bela residência no Padrão Zaúna, o
que vai embelezar e valorizar mais ainda os lotes aqui na Zaúna.

Na rampa da entrada do condomínio
uma nova moradia padrão Zaúna

Ronaldo licenciado por 60 dias
A Administração do Condomínio Estância Zaúna leva ao conhecimento dos  Senhores

Condôminos que o Gerente Administrativo, Sr. Ronaldo Venâncio se encontra no gozo de licen-
ça médica pelo prazo de 60 (sessenta) dias, em face de uma cirurgia a que se submeteu  em
meados de Janeiro último.

O seu retorno às atividades normais está previsto para  meados de março próximo.
DURANTE o período da licença, no caso de qualquer problema administrativo/pedido de

providências, etc.,  os Senhores Condôminos deverão entrar em contato com a Portaria e ou com
o Síndico, para o trato de seus interesses.

A Administração do Condomínio agradece aa todos pela atenção dispensada. a esta informação.
                                             Sarandi/Fevereiro de 2021.
                                                   Vanderlei Davina
                                                          Síndico

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

Ilustração
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Confiram os ítens do Edital de
Convocação da Assembléia Geral

A eleição do novo Síndico e dos membros titulares e suplentes, presidente e vice do Con-
selho Consultivo e Fiscal será realizada dia 21/02/2021 (domingo) POR MEIO
PRESENCIAL em próprio do Condomínio (na Academia).

Para o cargo de Síndico 2 chapas estão inscritas: RUMO CERTO e RENOVA ZAÚNA
já para o Conselho o prazo até a data em que fechamos esta edição, está aberto.

Abaixo a íntegra do edital de convocação
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Lucimeire B. Zampar
Souza 17/02

Ana Clara Nierodia 18/02

Social - Aniversários

 Flávia Cordovil
dia 24/02

Odair e Ivonete G. Vitoriano, 01/02  34 anos de feliz
união; a filha Ana Paula 15/02

Benevides Rocco  13/02 Ana Maria J. Bacini 28/02 Marcelo Fagundes  01/02

Há cerca de 10
anos atrás, era Sín-
dico o condômino
Leandro Teles e
durante uma reu-
nião do Conselho
foi debatida a res-
tauração de uma
área em torno de
1.000,00m2 que ha-
via sido desmatada
na Mata Nativa,
quase em frente à
chácara conhecida
por SYMA. O fato
preocupava o Síndico e boa parte dos senhores condôminos. Participava da reunião a condômina
Marion, professora de Biologia da UEM, que clamava por providências.

Os conselheiros Jacir A. Nogara,  que sucedeu a Leandro no cargo de Síndico e recentemente
falecido – e Afonso Alves Bandeira encamparam a idéia e foi formado um grupo que iria conse-
guir as mudas de árvores nativas da região e no domingo seguinte  realizaria o plantio.

A professora/condômina Marion trouxe alguns alunos seus do Departamento de Biologia da
UEM, como voluntários e o plantio foi realizado. O tempo ajudou com chuvas suficientes para
que toda a área reflorestada fosse se encorpando, crescendo e hoje o local está intacto, como
antes. Passados 10 anos, quem passa pelo local desconhece o trabalho daqueles defensores do
meio-ambiente e do ato praticado, cuja memória ora se resgata.

Nota: o jornalista que edita este Informativo ZAÙNA também colaborou nos trabalhos de
restauração da mata e noticiou no Informativo o acontecimento.

Preservação da Mata Nativa no Privée

Não facilite com a pandemia COVID-19
No Condomíno é obrigatório uso de máscara

A área reflorestada se localiza cerca de 10 metros atrás
das ávores, que são vistas na foto
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Luciana L. M. Guelles dia 18/02,
com as filhas e esposo Robson

Ercília F. Santos dia 10/02. Na
foto ladeada por irmãos

Rubens Ferrari
  11/02

Letícia Laís Violin
dia 03/02

Maria de Lourdes Previato 09/02. Seus
filhos Rubens e Kátia dias 10 e 16/02

Alessandra
Polenciano  28/02

Manara B. Nogara dia 24/02.
Foto com Michel A.Nogara.

Walter Twan
dia 20/02.

Marcos Vinicius - 25/02
(Chácara Sonho Meu)

Rafael H. Mateus
Alves dia 01/02

Sueli Aparecida da
Silva Martin 17/02

Maria Lúcia G. de
Souza    25/02

Adilson B. Silva 14/01 e
Carme Lucia Z. B. Silva 17/01

Giula Li Puma
09/02

Arthur 10/02, aluno
do Sto. Inácio

Juliana Schiavon
 dia 01/02.

João Rodrigues
idade nova em 01/02

Gracilene Cecília
Dalla Costa 09/02

Registros:
Gabriel Madeira 01/02; Leonardo L. Teles 06/02;
Juliano de Almeida, 10/02;  Franciele O. Silva 12/02;
Leriane G. Caetano, Lourdes Lopes e Bruna Vitor, 14/
02; Edevanil A. Silva, 16/02;  Carlos Roberto Veltrini,
19/02; Antonio J. Almeida, 21/02; Marcia Regina  Z.
Craveiro Silva, 22/02; Rebeca Polenciano Massi, 10
anos dia 23/01; Júlia V. L. Rocha, 24/02, Miguel P.
Marques e Nailor M. Jr.; 25/02  Héder Jr T. Neves e
Marlon F. Franco, 26/02; Bruno B. Costa, 27/02;
Camila P. Veltrini; Flaviano B. G. Peres, 28/02


