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Moradias que valorizam o Condomínio

Autarquia de Águas de Sarandi aprovou
projeto da Rede de Esgoto. Pág. 03

O ritmo de construções em nosso condomínio segue em ritmo acelerado, o que
contribui para a constante valorização da nossas chácaras. Pág. 06

Inteligência Artificial

Funciona na portaria o equipamento que será a alma de Inteligência Artificial.Pág. 05

O lixo no
lugar certo

O condômino Tito Livio depo-
sita o lixo no ponto de recolhimen-
to correto. Pág. 06
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Caros Condôminos
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· A época do frio está chegando mas não custa nada
lembrar aos Senhores Condôminos, para com os cuidados
necessários a fim de ser evitada a proliferação do terrível e
temível mosquito da Dengue.

Os cuidados são necessários pois mesmo na temporada
do frio o mosquito se propaga e o mal que sua picada
produz pode ser fatal.

· A Administração do Condomínio desconhece a exis-
tência de algum caso de alguém ter sido afetado pela pica-
da do inseto aqui na Zaúna, mas o alerta deve ser informado, para que nin-
guém alegue ignorância.

A propósito, os Senhores Condôminos em cujas chácaras existem benfeitorias,
principalmente piscina, nas quais não existem caseiros, para que entrem em
contato com a Administração do Condomínio a fim de ser providenciado al-
gum tipo de providência para o problema.

· Aproveitamos para alertar aos caros Condôminos quanto aos cuidados a
serem tomados contra a propagação de risco do fogo, pois a época do fio está
chegando e neste período a grama e as folhagens das árvores secam com
facilidade e se tornam de fácil combustão e o fogo se propaga rapidamente.

Evite este tipo de risco enquanto sele por seu patrimônio.

· Outro lembrete: ao sair de sua chácara, antes verifique os pneus de seu
veículo. Caso algum deles esteja um pouco baixo, não se arrisque.

Passe no Almoxarifado e lá você encontrará disponível um calibrador que
você pode usar para acabar de encher o pneu com problemas, suficiente para
chegar na Avenida Guaiapó, onde você encontrará socorro.

· Muitos condôminos desconhecem a existência de duas trilhas no interior
da Reserva de Mata Nativa, próprias para caminhada.

Uma vez por semana, a equipe de Serviços Gerais faz limpeza nas trilhas.
Recomendamos o uso de botas e cuidados na caminhada.
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Depois de 8 meses de protocolo, final-
mente a Autarquia Águas de Sarandi de-
cidiu pela aprovação do projeto da Rede
de Esgoto de nosso Condomínio Estância
Zaúna, dia 10 de janeiro de 2022.

A medida foi solicitada à administra-
ção do Condomínio pelo Ministério Pú-
blico de Sarandi e objetiva melhorar a
qualidade de vida de nossos condôminos.

Compete ainda à Administração de
nosso Condomínio providenciar um ter-
reno para localizar a estação de Trata-
mento do Esgoto, com ao menos
1.000,00 m2 de área, segundo informou
o engenheiro Alexandre, que montou o
projeto da Rede

A propósito, segundo informou um
funcionário da Autarquia, hoje em dia a
tecnologia desenvolveu projetos que in-
cluem a criação de peixes, em águas usadas no tratamento dos dejetos do esgoto.

Para a utilização da Estação de Tratamento de Sarandi, teria que haver uma estação de
Bombeamento dos dejetos do Condomínio, impraticável pois encareceria demais o custo dos
serviços.

O Síndico, Sr. Hamilton Deniz de Colla informou que vai consultar o Conselho e os própri-
os condôminos, possivelmente em Assembleia Geral, quanto à decisão a ser tomada no que
diz respeito ao local da estação de tratamento. Uma coisa é certa, tanto a Rede de Esgoto
como a Estação de Tratamento terão que ser construídos, pois se tratam de medidas por
provocação do Ministério Público.

Autarquia Águas de Sarandi aprova
projeto de Rede de Esgoto do Condomínio

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

Imagem ilustrativa da
Estação de Tratamento

Imagem ilustrativa de
abertura da rede

coletora

A Administração do Condo-
mínio lembra aos Senhores
Condôminos sobre as mudanças
na temperatura e os sérios ris-
cos de incêndio em virtude de
que, com o frio chegando, as
folhas secam e se tornam de fá-
cil combustão inclusive poden-
do se alastrar e pôr em risco
benfeitorias em chácaras vizi-
nhas.

Zele por seu patrimônio, evitando riscos. Tenha cuidados redobrados evitando
jogar bitucas de cigarro ao longo das ruas de nosso Condomínio.

Cuidados com fogo



Página 04 Fevereiro  de 2022  INFORMATIVO

Reparos no paver
Membros de nossa equipe de ser-

viços Gerais trabalham no reparo de
uma área do Paver, que havia sido
danificada, na rua Sabia.

Trata-se de providencia rápida por
parte de nossos colaboradores.

A Administração do Condomínio
leva ao conhecimento dos Senhores
Condôminos em especial aos cujas
chácaras se localizam no Privée, para
que alertem seus convidados quanto
aos cuidados necessários no momen-
to em que for feita a travessia da Pon-
te do Privée.

Apesar dos investimentos
efetuados no local pelos administra-
dores anteriores, o local exige
tranquilidade quando da travessia pois a ponte é muito estreita e o local tem vazão de água
muito forte.

Assim, qualquer descuido poderá ser extremamente perigoso e levar a situações dolorosas.
Cautela e caldo de galinha, não fazem mal a ninguém.

O aviso deve ser levado em consideração por parte tanto dos convidados quanto dos
próprios condôminos e familiares.

Atravesse com cuidado a Ponte do Privée
Alertem seus convidados

Lembramos aos Senhores
Condôminos quanto ao risco de cães
soltos, principalmente se estes forem
de raças ferozes, já que podem ata-
car transeuntes, inclusive mulheres
com crianças.

É preciso que nas chácaras com
animais de porte, os caseiros sejam
alertados quanto aos cuidados neces-
sários e a vigilância redobrada pois
o risco de ataques a transeuntes é
sério e pode ocasionar problemas, tano na esfera policial quanto judicial nas áreas penal e
cível, além do constrangimento, e da possibilidade de atritos com vizinhos.

Cães ferozes são riscos se soltos

No interior do condomínio é
obrigatóriuo o uso de máscaras. Não
facilite com a pandemia COVID-19.
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Outra boa notícia aos senhores condôminos é a fase em que se inicia a montagem dos
postes onde se localizarão as câmeras de vigilância digitais aqui no Condomínio Estância Zaúna.

Segundo informou o sr. Peres, da empresa vencedora do certame para o fornecimento dos
serviços, serão 50 postes. O primeiro deles, inclusive com as câmeras instaladas, já foi monta-
do, no Almoxarifado.

Agora falta a decisão sobre quem será o fornecedor dos cabos de fibra ótica que farão a
conexão dos equipamentos à central de inteligência instalada na Portaria.

Duas empesas que trabalham com transmissão via fibra ótica aqui no Condomínio deverão
ser provocadas a apresentarem propostas para o fornecimento dos serviços: a MOC e a
Fibercom.

Montagem dos postes para câmeras de
segurança digitais inicia no Almoxarifado

A administração do Condomínio infor-
ma aos senhores Condomínio, para que
ao saírem de sua chácaras com destinos
a Maringá e outras localidades, para que
verifiquem se os pneus de seus veículos
estão calibrados de forma normal.

No caso de algum pneu mais baixo, é
aconselhável que a pessoa passe do
Almoxarifado e calibre normalmente o
eventual pneu mais baixo, o suficiente para
chegar à Avenida Guaiapó, onde encon-
trará conserto.

Evite aborrecimentos e perda de tempo, eventualmente, calibrando os pneus de seus veícu-
los. O calibrador é para isso.

Calibrador ao dispor dos condôminos

A  Administração do Condomínio, em
virtude do vigoroso aumento populacional
e consequente valorização das chácaras,
esta contrastando várias trabalhadores,
principalmente na infraestrutura de limpe-
za, segurança, etc.

Na foto a colaboradora recém con-
tratada, faz a lavagem de nossa Porta-
ria.

Contratação de pessoal

Poste ao
lado com

câmera no
almoxarifado

Na portaria
Inteligência

artificial
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Nas ruas Sabiá e Garça,
principalmente, são muitas as
moradias sendo construídas e
algumas em fase final e quase
final de acabamento. Também
no Privè, são encontradas
construções, todas no Padrão
Zaúna.

O volume de novas cons-
truções e a qualidade de vida
aliada à segurança, alimentam
os investimentos, tanto em
chácaras como em novas
construções, o que vem me-
lhorando a valorização dos
terrenos.

Afinal de contas, se con-
sideradas várias condições:
proximidades, uma das
pouquíssimas cidades do Bra-
sil a nível de primeiro mun-
do, topografia tipo serrana,
água e energia abundantes,
asfalto - paver, reserva de
Mata Nativa – cerca de 19
alqueires, segurança, paz,
tranquilidade, ar puro, dentre
outros atrativos, nosso Con-
domínio não deve perder para nenhum outro, no Brasil.

Moradias se multiplicam em várias
ruas do Condomínio

O Condômino, Sr. Tito Lívio, foi flagrado por
nossa reportagem colocando o lixo em seus devi-
dos lugares, nas lixeiras de nosso Almoxarifado.

Ele disse que sempre vem trazer algum lixo aqui e
tem procurado por cada tipo, em seu devido lugar. Os
vidros, têm o lugar certo, como também o lixo orgâni-
co, etc. Além de ser um dos mais antigos morado-
res, o Sr Tito Lívio já foi membro titular do Conse-
lho. Consultivo e Fiscal

Lixo no lugar certo
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Relatório de Análise da Água

Social - Aniversários

Luciana L. M. Guelles dia 18/02,
com as filhas e esposo Robson

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

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

Marcos Vinicius - 25/02
(Chácara Sonho Meu)

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

Ana Clara Niero
dia 18/02

Letícia Laís Violin
dia 03/02

Walter Twan
dia 20/02.

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

Lucimeire B. Zampar
Souza 17/02

 Flávia Cordovil dia 24/02

Benevides Rocco
dia 13/02

Ana Maria J. Bacini
dia 28/02

Alessandra Polenciano
dia 28/02

Arthur 10/02, aluno do
Sto. Inácio

Juliana Schiavon
 dia 01/02.

João Rodrigues idade
nova em 01/02

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

Maria Lúcia G. de Souza    dia 25/
02

Giula Li Puma 09/02

Rafael H. Mateus Alves
dia 01/02

Sueli A.S. Martin 17/02

Gracilene Cecília Dalla
Costa 09/02

Giovanna Calixto Moura, 6 anos dia 28-01,
filha de Wagner Moura e Ana Laura Calixto


