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Depoimento

O casal de condôminos
Dener/Marli Augusto em
2002 procuravam uma cháca-
ra, para os fins de semana, que
fosse próximo a Maringá.

Ele já tinham ouvido falar
da existência do Condomínio
Estância ZAÚNA. Vierem
aqui e foi amor a primeira vis-
ta. Adquiriram o lote, investi-
ram em benfeitorias e se de-
claram satisfeitos. Pág. 06

Ministério Público pediu
que nosso condomínio

invista na rede de esgoto

Durante a Assembléia Geral Ordinária realizada em feve-
reiro, que elegeu o novo Síndico, senhor Hamilton D. Colla,
o então síndico, senhor Vanderlei Davina informou ao ple-
nário sobre o teor do ofício e disse das providências tomadas
para a elaboração de projeto o qual, após análise do Conse-
lho será submetido ao plenário de Assembléia. Pág.05

Novas construções valorizam os lotes

A valorização dos lotes em nosso condomínio é uma constante.Além da proximidade com
Maringá, a qualidade de vida dos nossos felizes condôminos e o rtimo de construções no
Padrão ZAUNA têm contribuído para a espiral de valorização das nossas chácaras. Pág. 03

Fabricação própria
dos meio-fios

Com a utilização de mão-de-obra pró-
pria (nossos colaboradores) o condomí-
nio está fabricando os meio-fios, que são
utilizados na reposição dos danificados.
A economia gerada é razoável. Pág. 04

Ilustração/Google
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Palavra do Síndico
Caros Condôminos
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· Em nossa primeira manifestação perante os caros condôminos, quere-
mos registrar nosso agradecimento pelo apoio durante a AGO – Assembléia
Geral Ordinária, que nos elegeu Síndico deste maravilhoso condomínio Es-
tância Zaúna.

· Em nosso primeiro mês de mandato, estabelecemos como meta as pri-
oridades administrativas de acordo com o Caixa do condomínio. Com pla-
nejamento evitam-se obras que exijam as chamadas de capital.

· Metas como varrição e limpeza das vias internas e nas Trilhas no inte-
rior da Reserva de Mata Nativa, capina de chácaras e roçadas nos passeios, pintura dos meio-
fios, poda de árvores, reparos do paver, dentre outros, os chamados serviços necessários,
continuarão prioritários.

· Durante a AGO que resultou em nossa eleição e também dos membros do Conselho Con-
sultivo e Fiscal, o então Síndico, Sr. Vanderlei Davina,  informou aos presentes a existência de
ofício do Ministério Público de nossa Comarca, pedindo providências para a execução da Rede
de Esgoto no Condomínio.

· Ele informou ainda ter esclarecido ao MP – Ministério Público, das primeiras providências
tomadas– já que a obra pleiteada depende de várias medidas preparatórias e que doravante
seguem sob nossa orientação, em conjunto com o Conselho Consultivo e Fiscal e com nossa
autoridade maior, a Assembléia.

· Trata-se de obra de grande valor material – custo financeiro – mas que trará grande
valorização aos nossos lotes que, permitam-me dizer: já se valorizaram em muito com as obras
realizadas pela administração que nos antecedeu.

· Uma das metas de nossa Administração é a questão da Segurança, que vem sendo deba-
tida há tempos pelo Conselho Consultivo e Fiscal e nas reuniões representantes e/ou diretores de
empresas do setor são ouvidos para que digam de seus projetos, mas ainda não temos uma
proposta definida para levar ao conhecimento do referido Conselho e depois à apreciação do
plenário da Assembléia.

· Pedimos aos Senhores Condôminos para que alertem seus convidados no sentido de que
sejam observadas a mão de trânsito, ao estacionar seus veículos. Embora a multa só possa ser
aplicada por pessoa competente para tal, lembramos que o condomínio pode aplicar medida admi-
nistrativa nos termos da Convenção.

· Quanto ao lixo, lembramos que antes era recolhido duas vezes por semana e na gestão do
Síndico que nos antecedeu passou a ser 3 vezes por semana,

· Ainda a respeito do lixo lembramos que o caminhão coletor não mais percorre o condomí-
nio recolhendo o lixo que era deixado nas lixeiras em frente às chácaras, o que resultou em
economia para o condomínio.

                               Um forte abraço a todos. Sarandi, abril de 2021
                                       Hamilton Deniz de Colla – 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
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No topo da subida da rampa onde o
acesso ao interior do condomínio se di-
vide nas duas vias de entrada do
condôminio, um já condômino, que pos-
sui uma das maiores e melhores moradi-
as, adquiriu há poucos meses uma cháca-
ra e está promovendo uma série de
melhorias no terreno como terraplana-
gem, grande volume de terra para aplai-

Cresce o volume de novas construções

...Na mesma rua Sabiá, vizinha ao
Almoxarifado Central o proprietário
está dando início à construção de mais
uma moradia. Boa parte do terreno já re-
cebeu caminhões de terra e está
terraplanado para logo ser dado início à
construção.

Como se verifica nas fotos, um cami-

nar e dar formas a áreas de muita caída,
além do plantio de exóticas palmeiras
próximas aos passeios e coqueiro no in-
terior da área.

Os pilares de apoio ao muro, já come-
çaram a ser levantados e muito em breve
começará a construção de mais uma mo-
radia no padrão Zaúna...

nhão com terra chegou e logo em segui-
do foi seguido por um outro. Serão vári-
os os caminhões de terra, pois no local o
declive do terreno rumo ao rio que
margeia aquele lado do condomínio, é
muito forte.

Como as moradias são todas de alto
padrão, é mais um fator de valorização
dos lotes, que não encontram similares.

Um caminhão que retirava peça do in-
terior do condomínio, ao sair, derrubou
seriamente o portão de saída de veículos
com algum equipamento, que conduzia.

Com isso o condomínio ficou alguns
dias sem o portão, enquanto era reparado.

A Administração do condomínio pede
aos Senhores Condôminos para que
alertem o condutor de veículo que
porventura venha retirar algum material de suas chácaras, para que tenham o máxi-
mo de cuidados ao saírem de nosso interior, na passagem pela Portaria.

Portão derrubado e danificado já reposto
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Um puchado ao lado da garagem no lote do Almoxarifado Central, deu lugar à
fábrica de meio-fios própria de nosso condomínio. Como se verifica nas fotos,
além das formas para a montagem das peças, um grande número de peças já estão
prontas para utilização no momento necessário.

Vê-se também a brita utilizada para o enchimento das formas e formato das peças
como também a máquina que mistura a brita com areia e cimento,

Para a execução destes serviços são utilizados os próprios colaboradores do
condomínio, ocasionando-se, assim, razoável economia.

Temos recebido reclamações
de que pessoas que frequentam
lugares comuns aqui no condo-
mínio, principalmente os mais
jovens, costumam não obser-
vando a obrigatoriedade quanto
ao uso de máscaras, e que com
tal procedimento, colocam em
risco efetivo a incolumidade sa-
nitária dos demais condôminos
e pessoas em trânsito ou prestadores de serviços.

Lembramos que além da imunização, é a máscara, o mais eficiente meio de proteção
contra o covid-19,  depois da imunização via vacina, ainda muito lenta.

É preciso que se crie, entre nós, a consciência de que o mal – covid-19 e suas variantes
– é por demais perigoso e que com ele não se deve facilitar. É preciso ainda que entre nós
prospere a idéia de que o que as autoridades sanitárias devem ser respeitadas e as normas que
decretarem, devem ser obedecidas.

O caminho certo é o de respeito às normas baixadas pelas autoridades em razão da vida,
principalmente por aqui, entre nós, do ZAÙNA

Aqui se respira ar puro e se vive em parceria com a natureza. A vida é bela. Respeite-a.

Não custa lembrar: a Polícia e as autoridades do Município podem ter acesso ao nosso
interior a qualquer momento, e se alguém estiver em desacordo com as normas, poderá ser
conduzido à Delegacia de Polícia além de multado por autoridade do Município, se presente e
sancionado pela administração do Condomínio.

Fabricação própria dos meio-fios

Máscara: é obrigatório o seu uso no
interior do Condomínio

Evite vexames:
Use máscara enquanto no interior do Condomínio.

Ilustração/Google
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Eleito em AGO realizada dia 21 de mar-
ço, o novo Síndico Sr. Hamilton Deniz de
Colla (foto) neste seu primeiro mês de
mandato, analisa as prioridades administra-
tivas levando em consideração a situação
do caixa do condomínio de formas a que
todas as despesas tenham a cobertura ne-
cessária afim de que sejam evitadas as cha-
madas de capitais.

Trocando em miúdos: o que o Sr. Ha-
milton pretende é realizar os serviços de
acordo com as principais necessidades e de acordo com o caixa do condomínio.

Aqueles serviços essenciais como varrição e limpeza das ruas e logradouros, na parte central
do condomínio e no Privée, capina das vias internas e roçadas das chácaras sem benfeitorias,
poda de árvores, limpeza das trilhas da reserva de mata nativa, substituição de luminárias queima-
das, como também a manutenção dos equipamentos do Parquinho Infantil e Academia da Tercei-
ra Idade, dentre outras, tenham a cobertura financeira assegurada.

Já os temas que exigem um maior volume de recursos, depois de analisados pelo Conselho
Consultivo e Fiscal serão submetidos à apreciação das Assembléias Gerais, nos termos dos Esta-
tutos e Convenção do Condomínio.

Síndico analisa prioridades

Por ocasião da Assembléia Geral Ordinária
última, em que foram eleitos o novo Síndico, Con-
selho Consultivo e Fiscal, aprovadas as contas
da gestão finda e o orçamento para o ano em
curso, foi anunciado aos participantes que o Mi-
nistério Público de Sarandi havia encaminhado
ofício ao Condomínio pedindo as providências pra
a implantação da Rede de Esgotos.

O então Síndico, Sr. Vanderlei Davina informou então que as primeiras providências foram
tomadas, quais sejam: elaboração de propostas e planejamento de como será realizada a obra,
custos, etc., que serão submetidos à apreciação de Assembléia Geral.

Trata-se de obra de custo razoável, pois o condomínio terá que adquirir terreno, certamente
em Sarandi, para a localização da estação de tratamento dos resíduos, mas de grande valia para
a saúde, evitando-se as fossas sépticas, o que por certo necessitará Chamada de Capital para sua
execução.

Os caros condôminos serão informados sobre as providências e eventual Assembléia.

Ministério Público pediu providências
para implantação da rede de esgoto

Google

Relatório de Análise da Água nº  01/2021-52
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Em 2002, eu e minha esposa, Marli bus-
cávamos uma chácara de lazer e que fosse
próxima de Maringá. Já tínhamos conheci-
mento da existência do Condomínio Estância
Zaúna e suas referências como a Reserva
de Mata Nativa, - 18 alqueires – cortada por
dois riachos, exuberante cachoeira, pródiga
flora e vida animal: macacos, quatís, lagar-
tos,  variados tipos de pássaros, aves e topo-
grafia tipo serrana, ar puro e qualidade de vida
e chácaras, na faixa de 4.000,00m2 a
6.000,00m2.

Ao visitarmos o loteamento sentimos amor
à primeira vista: adquirimos a chácara onde
edificamos uma confortável moradia e
benfeitorias de lazer para o desfrute de nos-
sos finais de semana e recebemos nossos
amigos. Devagarinho o Condomínio foi sen-
do arrumado: as ruas eram cascalhadas, o
abastecimento de água: hoje com 4 poços
artesianos e a energia elétrica -COPEL.

As moradias se erguiam e multiplicavam.
Estrada de Acesso, Vizinhança e Se-

gurança
No Brasil, poucos condomínios são iguais

ao nosso. A Estrada de Acesso cascalhada,
deu lugar ao asfalto custeado pelos
condôminos. 3 mil e 600 metros separam a
Portaria da Avenida Guaiapó e em 15 minu-
tos se chega ao centro estendido de Maringá,
uma das poucas cidades do Brasil, a nível de
primeiro mundo.

Temos ótimos vizinhos e com eles nos re-
lacionamos bem.

   O Condomínio é bem seguro, tanto pelo
patrulhamento dos nossos colaboradores
como pela localização geográfica: proprieda-
des rurais que dificultam tentativa de invasão e contornado por rio que fica próximo ao nosso
lote e à noite pode-se ouvir as águas descerem pelas pedras, o que é um bálsamo a um sono
reparador.

Construções/Investimentos
Nos últimos anos multiplicaram-se investimentos, em moradias  e infra-estrutura. Além da

pavimentação da estrada de acesso, podemos citar:
Pavimentação interna em paver, rede de galerias, meio-fio, 4 poços artesianos, almoxarifado

central com garagem, sanitários/banheiros, containares de lixo, calibrador de pneus, depósito
de combustível, mais uma rede de àgua, melhoria na rede de energia e na iluminação, parqui-
nho infantil e academia da 3ª. Idade, prédio da  Academia e Loja de Conveniência, no lote onde
será a Sede Social.

Ruas e praças, na parte central e no Privée estão sempre limpas e meio-fio pintados. A
manutenção do paver é constante As pontes da Estrada de Acesso e do Privée, receberam
melhorias na segurança.

Estamos radiantes de felicidade, aqui no Condomínio Zaúna. Rua Azulão, 314.

Dener Augusto/Marli Augusto e filhos
Vanessa – Bio médica-UEM e Vinicius, 5º ano de Direito-UEM.

Depoimento: A chácara no Zaúna era o
que queríamos; amor à primeira vista
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Social - Aniversários

Ronaldo José da Silva
dia 11/04

Cynthia Américo de
Oliveira  29/03

Giuliano S. Li Puma
 08/04

Lucas Soares Li Puma
24/04

Família Li Puma

Suelle Petry Rodrigues
dia 28/04

Amélia F. Niero
dia 02/04

Ronaldo Venâncio
dia 08/04

Paulo Sérgio Barbosa
dia 20/04

Membros de nossa equipe especializada no
reparo de paver, executaram serviços em frente
à chácara na rua Sabiá, onde o paver havia
sido danificado com infiltração de água.

O reparo foi rápido e em seguida à solici-
tação do condômino proprietário do lote.

Antes, o serviço era terceirizado e o aten-
dimento às vezes poderia demorar, pois de-
pendia da mão de obra desocupada.

Reparos no paver

A Administração do condomínio pede aos
Senhores Condôminos que não retiraram seus
carnês de pagamento do IPTU com direito a
desconto, em pagamento à vista, para que pro-
curem na nossa Portaria por seus carnês, para
que possam ser pagos sem os acréscimos le-
gais, isto se ainda dentro do prazo.

Registramos que a maioria dos Senhores
Condôminos retirou seus respectivos carnês em tempo hábil, e, por certo, se beneficiaram
com o desconto. Não perca tempo, compareça na Portaria e retire seu carnê.

 IPTU – Aviso

O frio se aproxima: os cuidados com a
dengue são necessários que continuem
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Aniversários na família Dias
Guerreiro (Chácara Sonho Meu)

A partir da esquerda: Calixta Dias, 22/04; a nora Renata, 19/04;
o neto Estevão, 22/04; filha Mônica, 14/03 e filho João, 30/03

Giovana e Pedro Galeli (gêmeos) 09/04, filhos de
Gerson e Ana Lúcia

Edalvo Garcia Jr/filha Heloísa; João Rafael T.
G.arcia/Laura e Heloísa, os dois 28/04

Rogério E. Paiva
dia 10 de abril.

Dona Vilma (Misue)
85 anos 20/04

Laurinda Apda. R. da
Silveira 18/04

Registros:
Michel de Freitas Franco 02 - Kauan M. Fagundes; 04 -  Marilene V. de Almeida 05
- Lúcio C. Ferrarese e Vaniele S. Silva 13 - Paulo R. S. Paiva 14 - Osvaldo Francisco
Filho 15 - Fernando C. Bedin 18 - Adriana M.S. Silvério  19 - Valter R. Gianotto 20
- Guilherme Folleto  21 - Maria Ligia Morroni e Altino Leal 22 - Priscila G. Doná
23 e Miltes Aparecida Freitas 27.

Luiza 13/04 os pais
Naira (07/04) e Egilson
35 anos casados 13/04

João Dorival M. Júnior
dia 27/04

Sofia L. Sampaio,
15 anos dia 01/05

Noel Ferreira Teles
  dia 14/04

Aparecido
25/04


