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AGO de 06 e março elegeu Sindico
Vanderlei Davina para segundo mandato

Segurança agrega
valor ao condomínio

José C. Constantino
assume Conselho

Nos últimos anos, a procura por chácaras
no Condomínio vem aumentando.
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José Carlos Constantino  e família um
dos mais antigos moradores...
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                                         Vanderlei Davina- Síndico

 Inicialmente queremos agradecer a todos quantos compareceram,
seja pessoalmente quanto através de procurador, à Assembleia Geral do
dia 06 de março último, em que fomos eleito para mais um mandato à
frente dos destinos de nosso Condomínio Estância Zaúna.

Todas as propostas constantes da pauta foram apreciadas e aprova-
das pelo plenário;

Na ocasião ao usar da palavra para dizer de nossos propósitos admi-
nistrativos, lembramos do projeto de levar avante a construção de nossa
Sede Social.

Este objetivo será motivo de nossa luta nos próximos 2 anos, sem que nos esqueçamos das
coisas simples do dia-a-dia de nosso Condomínio.

Depois de dois anos, em face da Pandemia COVID, finalmente foram retomadas as santas
missas, celebradas mês-a-mês.  O ato religioso foi celebrado pelo Padre Edinei, recém trans-
ferido de Cruzeiro do Sul para Maringá, onde assumiu a Paroquia Nossa Senhora do Rosário.

A celebração foi na chácara do casal Odair/Ivonete, na rua Beija-Flor
A segurança está sendo redobrada com a implantação do sistema de vigilância digital atra-

vés de câmeras. Em complemento o número de rondas foi ampliado;
Há muito que não se tem notícias de furtos, ou roubos em nosso Condomínio, o que nos

leva à certeza de que nosso trabalho, como o desenvolvido por nossos antecessores, tem sido
frutífero, em favor de todos.

Um dado merece um breve comentário, que é a constante valorização das nossas cháca-
ras.  Isto se deve a vários fatores, como a tranquilidade, o ar puro que significa ambiente saudá-
vel, o asfalto de nossa ligação com a continuação da Avenida Guaiapó, a reserva de mata nativa,
a metragem de nossas chácaras e o impressionante aumento das novas habitações, todas no
padrão Zaúna, dentre outros motivos. Com certeza obras como o novo Almoxarifado, e a aca-
demia somadas à mais uma rede de águia e melhorias no sistema de Iluminação, dentre outros.

O aumento no valor dos terrenos foi realmente fantástico. Há ano e meio atrás uma chácara
que valia R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), hoje a pedida chega próxima a 1 milhão e
meio de reais. É isso aí mesmo, não se assustem

Para que se chegasse a estes valores, em termos de valorização, foi necessária a contratação
de mais pessoal com qualificação, facilitando, melhorando e ampliando o atendimento a todos.

Se as despesas cresceram de um lado, do outro a valorização e melhorias na qualidade de
vida em nosso Condomínio, indiscutivelmente melhorou e se ampliou.

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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Na forma do Edital de convocação, os
condôminos elegeram o condômino Egilson da
Mota Leal para presidir a Assembleia e a fun-
cionária da EURO Condomínios, Bruna
Surany para secretariar.

Depois de conferir a lista de presenças o
presidente Egilson declarou que apenas os
quites com o Condomínio poderiam votar.
Na sequência o presidente observou que
como os comprovantes de pagamento ano-
tavam o dia 4 de março, foi aberta a possibi-
lidade de pagamento. Como ninguém se ma-
nifestou determinou a leitura da Pauta e abe-
tos os trabalhos.

Itens da pauta
1 – Prestação de contas da Gestão FE-

VEREIRO/21 a
JANEIRO/22
Antes de iniciar o representante da EURO

informou que os documentos são entregues
todos os meses aos condôminos, contendo as
notas fiscais, boletos e extratos bancários, den-
tre ouros documentos.

Informou ainda que todos os meses   todas
as informações, documentos, etc., são publi-
cados no site da administradora, no endereço:
www.euro.adm.br.

Informou ainda a existência no referido site
de Atas de assembleias anteriores Convenção
do condomínio e Regimento Interno.

Dando continuidade o presidente declarou
os debates sobre o item 1 da Pauta: Presta-
ção de contas da gestão Fevereiro/21 a
Janeiro/22.

Em seguida passou à leitura dos saldos fi-
nanceiros em Janeiro/ detalhando uma-a-uma
cada conta e em seguida passou aos saldos
contábeis em Janeiro/22, também detalhando
cada conta.

Por fim apresentou Certidões negativas de
débitos, de regularidade do FGTS, Negativas
de Débitos e Ações Trabalhistas, etc.

Colocada em votação a Prestação de Con-
tas foi aprovada por unanimidade.

2- eleição do Síndico por voto direto e

Assembleia Geral elege Sindico Vanderlei
Davina para mais um mandato

A mesa foi presidida pelo condômino Egilson da Mota Leal
secretariada pela funcionária da EURO, Bruna Surany

Plenário aprovou todos os itens da pauta.

Continua na página 04
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Placas postadas nas  laterais  das pontes da Estrada de Acesso  e do Privée informam aos
motoristas para os devidos cuidados em razão da intensa vida animal existente no interior da
Reserva de Mata Nativa que circunda toda a extensão da Rua Garça.

Além das aves e pássaros em abundância, papagaios, periqjitos, pequenos animais como
quatís, macacos em profusão que saem do interior da mata e vão às moradias nas proximida-
des, em busca de alimentos. Além dos macacos e quatís, também são vistos lagartos ao longo
da Rua Garça, tomando sol, principalmente nas manhãs e a qualquer barulho indicando veícu-
los em movimento, estes saem õem desabalada carreira e vão se abrigar no interior da mata.

 Vários lagartos são até razoavelmente crescidos.
Convém que se destaque que em pontos estratégicos, nas proximidades da mata, as pró-

prias ruas contam com objetos de proteção aos veículos em trânsito, os conhecidos reduto-
res de velocidade Não custa lembrar aos motoristas, a severidade das leis ambientais que
protegem a vida animal, lém das penalidades, também devem ser consideradas as multas

 Preservação da vida animal

secreto - Mandato Março/2022 a Março/
2024.

Em seguida o presidente da Mesa da
Assembleia pediu a leitura do item seguinte da
pauta: a eleição do novo Síndico, para o man-
dato que vai de 07/março/22 a 31/março de
2024.

Foi dada a palavra ao candidato único re-
gistrado, condômino Vanderlei Davina, lote
07, QD 06 CPF…, que passou a detalhar
seu plano administrativo e lembrou seu perí-
odo administrativo na gestão anterior, pedin-
do um voto de confiança aos condôminos
presentes.

Por se tratar de candidatura única à mesa...
suspendeu a apuração, em face de disposição
da Convenção do Condomínio. No momento
apropriado a mesa deu início à apuração e em
face do resultado declarou eleito o candidato
único, Condômino Vandelei Davina.

Em seguida foi informado que o salário do
Síndico será de 06(seis) salários mínimos (fe-
derais). A mesa informou ainda eu a posse do

eleito será no dia seguinte, isto é: 07/03/22.
Em seguida foi dado seguimento à pauta.
Ítem 3 – Previsão orçamentária
Dando andamento à pauta a mesa infor-

mou que nos últimos anos não houve aumento
no valor da cota condominial e que levando
em consideração o  aumento da manutenção,
insumos, folha de pagamento e outras propos-
tas, submetidas a votação foi aprovado o au-
mento como segue: 35 por cento em 3 x a
cada 60 dias.

Nada mais havendo a ata foi assinada pe-
los membros da mesa, síndico e interessados
e a Assembleia declarada encerrada.

Continuação da página 03

Placa ponte estrada de acesso Placa ponte Privèe

No interior do Condomínio use máscara
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Depois de 2 anos, em face da Pandemia
COVID-19. ma sexta-feira, 11 de março as já
tradicionais celebrações de santa Missa uma vez
por mês, em nosso Condomínio, foram reiniciadas.

O Celebrante foi o Padre Edinei José
Rigolin, que veio transferido da Paróquia São
Judas Tadeu, do município de Cruzeiro do sul,
em substituição ao Padre Luiz Antonio Bento.

A celebração foi na chácara do casal Ivonete/
Odair Vitoriano, que agradecem aos presentes.
A próxima Missa será dia 08 de abril, às 20 horas, na chácara do casal Alexandre/Ana Rute.

As fotos que ilustram o texto foram obtidas pela anfitriã Sra. Ivonete, e a coordenação acabou
esquecendo de avisar o jornalista.

Santa Missa de Março foi celebrada na
chácara do casal Odair/Ivonete

Convite Missa
O casal de condôminos, Alexandre e Rute convida a

todos os fiéis católicos de nosso Condomínio, para que
venham participar da Santa Missa que será celebrada na
chácara sita na confluência das ruas Bem-Te-Vi e Garça.
Entrada de acesso ao Privèe, dia 08 de abril, às 20 horas.

Desde já agradecem a odos quantos compareçam ao
ato de fé cristã.

Casal anfitrião

O condômino José Carlos Constantino,
um dos mais antigos moradores em nosso Con-
domínio, em razão da eleição do então presi-
dente do Conselho, Sr.Vandelei  Davina  na
Asssembléia do dia 6 de março último, para
o cargo de Síndico, foi guindado automa-
ticmente ao cargo de Presidente do Conselho
pelo período de um ano (para completar o
mandato, já que era o vice.

Presidiu várias vezes e também foi vice
O novo presidente do Conselho Consultivo

e Fiscal foi algumas vezes presidente do con-
selho e também vice, funções que soube
desemprenhar sem criar atritos com quem
quer que seja.

Apesar de reconhecido como apaziguador,
em momentos de debates acalorados ele sem-
pre teve posição ao lado dos companheiros,

J. C. Consatntino é um dos mais antigos
condôminos, aqui da Zaúna que ele considera como um espécie de paraiso para se viver.

Na foto José Carlos, esposa Cristiane e a filha Laura.

José Carlos Constantino assume Conselho
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Segurança agrega valor ao condomínio

Nos últimos anos, a procura por chácaras no Condomínio Estância Zauna vem tendo um
aumento considerável. Com o aumento do números de moradores e do fluxo de pessoas
dentro do condomínio foi necessário a modernização e a ampliação do sistema de segurança.

Com o aumento da demanda de novas obras e novos acessos ao condomínio, a administra-
ção atual deu prioridade à otimização e a segurança nesses acessos, desenvolvendo um proje-
to de segurança.

Para diminuir erros, dispositivos mais sofisticados estão sendo implantados em pontos de
vulnerabilidade, e tratados com prioridade, baseado em uma análise de risco.  Todas as áreas
do condomínio serão monitorados por sistemas digitais avançados com alta tecnologia o que
tem de melhor no mercado (SOLID, DIGIFORT), controlando de maneira eficaz todo o aces-
so de visitantes e prestadores de serviços, captando imagens com câmeras com maior poder
de alcance, agindo preventivamente e minimizando riscos e dificultando acessos de pessoas
indesejáveis e malfeitores.

Investir em equipamentos de segurança de ponta não é algo barato, mas seus benefícios são
imediatos ao proporcionar a todos maior proteção, além de valorizar os imóveis, o que é do interes-
se de todos afinal é muito bom ter o seu patrimônio valorizado e, ao mesmo tempo, protegido.

Os recursos humanos também costumam ser elementos bem avaliados na hora de optar em
morar no condomínio, a presença de funcionários especializados na portaria 24 horas e uma
boa atuação de vigilantes no período integral traz ao condômino uma tranquilidade e conforto.

Com isso, treinamentos especializados estão sendo fornecidos para tal procedimentos. Atu-
almente já foram concluídos 3 etapas que são elas: cadastramentos dos veículos de morado-
res, cadastramento de colaboradores das obras (190 funcionários fixos) e prestadores fixos
de serviços residenciais como piscineiros (25 fixos), jardineiros (28 fixos), caseiros (13 fi-
xos) e diaristas (66 fixos), todos com acesso através de credenciais.

As implantações das câmeras estão sendo instaladas de forma adequada em todo períme-
tro do condomínio.

A próxima etapa será a implantação de aplicativo para facilitar e agilizar o acesso de visitan-
te através de agendamento antecipado gerando QR CODE, que o próprio condômino com
seu celular poderá liberar seu visitante de maneira rápida e segura.

Para que tudo possa estar funcionando em perfeito estado é de extrema necessidade que
tenhamos uma empresa com uma boa qualificação no mercado, e que mantenha as manuten-
ções preventivas em dia, neste sentido ficou designada tal função para a empresa DUPLA
SENHA.

Com o cenário atual, temos que ter uma supervisão geral, neste caso o condomínio contratou um
funcionário para tal função, Carlos Henrique  Alves, o mesmo é responsável por gerenciar, junto
com a Gestão do condomínio, e supervisionar toda dinâmica no quesito segurança.



Abril de 2022   INFORMATIVO Página 07

Social - Aniversários

Sabrina Alves 01-04 Isadora 23-04 Derick Alves 25-04 Maria C. Putinati 20-04

Ronaldo José da Silva dia 11/04Giuliano S. Li Puma  08/04 Lucas Soares Li Puma 24/04

Ronaldo Venâncio  dia 08/04

Suelle Petry Rodrigues dia 28/04Amélia F. Niero dia 02/04 Paulo Sérgio Barbosa dia 20/04

Dona Vilma (Misue) 85 anos 20/04 Noel Ferreira Teles   dia 14/04

O uso de máscara continua em
discussão: Na dúvida use a sua máscara
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Social - Aniversários
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

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.

Aparecido 25/04

Cynthia Américo de Oliveira  29/03 João Dorival M. Júnior dia 27/04 Laurinda A. R. da Silveira 18/04

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

Luiza 13/04 os pais Naira (07/04)
e Egilson 36 anos casados 13/04


