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Postes com câmeras de vigilância
colocados facilitam segurança

Missa de Abril foi na
chácara do casal

Alexandre/Ana Rute

Equipe de serviços
gerais substituiu

meio-fio danificado
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- Dengue - pedimos a todos os Senhores Condôminos para que dedi-
quem a máxima atenção possível a fim de ser evitada a proliferação do
Mosquito da Dengue.

Desta forma os jardins devem ser observados, principalmente no que
diz respeito a vegetação que acumula água, onde proliferam os famigerados
mosquitos.

- Outros -  em chácaras com piscinas, os cuidados com a manutenção
devem ser constantes, já que o precioso líquido é talvez a principal fonte de
nascimento e crescimento do temível mosquito, com os quais não se de-
vem facilitar os senhores condôminos.

Notícias dão contas do avanço dos mosquitos cujas picadas levam ao mal da Dengue
Hemorrágica, de grande e perigosa letalidade.

Esperamos que os Senhores Condôminos promovam as limpezas necessárias nos jardins e em
todas as áreas de seus lotes.

Aqui é um lugar que oferece qualidade de vida. Levem isto em conta.
- Câmeras de Vigilância - em breve tempo toda a área de nosso Condomínio, na parte

central e no Privée contará com mais um forte esquema de segurança: as câmeras digitais de
vigilância.

Aos poucos, as bases de concreto onde serão afixados os postes com as câmeras estão sendo
montadas pelos nosso pessoal da equipe de Serviços Gerais e nossa segurança melhorada

A qualquer sinal de suspeição em área próxima a sua chácara, ligue de imediato na Portaria
que os rondas serão acionados.

Importante destacar que o serviço está sendo implantado sem qualquer chamada de capital e
a mão de obra para a parte básica, é de nosso pessoal que já recebe mensalmente, por seus
serviços;

- Cuidados com cachorros - pedimos a nossos condôminos que mantêm cães de guarda em
suas chácaras para que sejam redobrados os cuidados com a vigilância dos animais, evitando-se
as escapadas, que podem colocar em risco transeuntes.

Nas chácaras com caseiros, que sejam redobrados os cuidados.
Meio-fio – Cumpre destacar o serviço de restauração de meios-fios danificados que tem sido

realizado pela equipe de Serviços Gerais e a economia dela resultante já que as peças são fabricadas
aqui mesmo.

Trilhas limpas – outro destaque do trabalho da Equipe de Serviços gerais é a limpeza, todas
as semanas, das duas Trilhas no interior da Reserva de Mata Nativa, o que facilita e melhora a
segurança dos praticantes das caminhadas

- População – é cada vez crescente o número de condôminos que moram na cidade e que
transfere residência para este oásis de paz e tranquilidade que é nosso Condomínio.
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O pessoal da equipe de Servi-
ços Gerais prepara as bases de
concreto onde serão afixados os
postes que depois receberão os
equipamentos para a colocação
das câmeras de vigilância.

A primeira base dos postes e
as câmeras colocadas foram no
almoxarifado, o que já foi desta-
cado em reportagem na edição
passada.

Na sequência foi montada a
base e colocado o poste com as
câmeras nas imediações da Caixa
D’água, local onde as ruas Sabia e
Garça se encontram, que é justa-
mente a parte mais alta da parte
central do Condomínio e em se-
guida colocadas as câmeras de vi-
gilância, cada qual apontada para
um rumo diferente de formas a
que todas as paisagens sejam fo-
calizadas e a segurança do condo-
mínio - rondas- possam agir.

Estas câmeras cobrem as liga-
ções da Sabiá com Maritaca e
Azulão, e na sequência serão mon-
tados os postes nas bases, até que
todo o Condomínio esteja cober-
to pelas câmeras de vigilância.

Postes com câmeras de vigilância são
colocados e facilitam a segurança no

Condominio
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A Santa Missa do mês de Abril
foi celebrada na chácara do ca-
sal Alexandre/Ana Rute¸na es-
quina das ruas Garça e Bem-Te-
Ví, na entrada para o Privée.

Em razão de outros compro-
missos antecipadamente agen-
dados, o novo Vigário da Paró-
quia Nossa Senhora do Rosário,
Padre Edinei não pode compa-
recer e foi substituído pelo
Diácono Isaías Marcelino.

O novo Vigário da Paroquia
tinha muito o que conversar com
os paroquianos e também colo-
car em dia certos assuntos religi-
osos, em virtude de sua recente
transferência. Aos poucos ele vai
se ambientando e precisa ser me-
lhor conhecido pelos fiéis.

A próxima Santa Missa será
celebrada dia 13 de Maio, com
início às 20 horas,  e o local de-
signado foi a Chácara 3 irmãs sita na Rua Araras, 50 e as proprietárias Ana Lúcia, Teresa
Lucia Domingues  e Emília Domingues fulana e sicrana sentir-se-ão honradas com as presença
que se fizerem (Vide Convite Missa abaixo).

Convite Missa
As irmãs Ana Lúcia Domin-

gues, Teresa Lúcia Domingues e
Emília Domingues; os pais já fa-
lecidos (in memoriam)   Moisés
Domingues e Ana dos Anjos
Domingues,  sentir-se-ão honra-
das com os fiéis católicos que se
fizerem presentes para participar
da Celebração da Santa Missa
que será oficiada pelo reve-
rendo Padre Edinei, no dia 13
de Maio,  às 20:00 horas.

Desde já agradecem a todos quantos se fizerem presentes a este ato de fé cristã.

Santa Missa de Abril foi na chácara
do casal Alexandre/Ana Rute

Dengue Hemorrágica
 Dengue Hemorrágica faz vítimas no Paraná

Evite lixo, materiais sedosos e outros que mantenham
água, fonte do nascedouro do mosquito da Dengue.

Mande limpar sua chácara evitando materiais
plásticos, pneus velhos, latarias e outros.
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  A equipe de Serviços Gerais está deixando a paisagem em nosso Condomínio
cada vez mais bonita, para mão dizer bela e atraente. A verdade é que é que um local
bem cuidado, ainda mais abrilhantado por uma calçada ecológica – os passeios –
causa uma impressão benfazeja a quem quer que seja

Quem não gosta de um ambiente bem cuidado, calçadas limpas e sendo ecológi-
cas, verdejantes. Fazem bem à alma e ao coração de qualquer cristão.

Assim é o nosso Condomínio, já que uma imagem vale mais que mil palavras.

A segurança, o ambiente acolhedor, o ar puro e as melhorias se repetindo a cada
período administrativo fazem do Condomínio Estância Zaúna, talvez, sem sombra
de dúvidas, se não o melhor do Brasil, um dos melhores.

O verde da calçada ecológica; o branco do meio-fio caiado e o leito da rua limpi-
nho, são coisas que marcam e tornam a Zaúna um verdadeiro paraíso.

Capinagem nos passeios

O ritmo de
novas habita-
ções, todas com
o Padrão Zaúna
tem contribuído
para a rápida va-
lorização dos lo-
tes em nosso
Condomínio.

Há dois anos
atrás uma cháca-
ra valia em torno 600 mil reais, hoje a pedida num terreno sem benfeitorias na
faixa de 4 mil metros, não se adquire por menos de R$ um milhão e meio a dois
milhões de reais

Nesta moradia, observa-se a estrutura de concreto em destaque. Quando pronta
vai ficar uma beleza. Parabéns à família que a edifica.

Moradias em alto estilo
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Lei do silêncio é para ser obedecida
A administração do condomínio vem pedir aos

Senhores Condôminos, para que em seus domínios,
quando forem ligados aparelhos de som, o sejam de
maneira a que não venham importunar a vizinhança.

O som em alto volume e a algazarra vai longe e
importuna a tranquilidade dos que querem aprovei-
tar este oásis de tranquilidade.

O importunado acaba ligando na Portaria e o
Ronda sendo acionado, se dirigindo ao local de onde surgiu a reclamação.

Em boa parte das vezes o Ronda é atendido mas em outras, principalmente por parte
daqueles que já bebericaram  várias doses de  bebida alcoólica, estes proferem palavras humi-
lhantes  para  o colaborador., que se vê obrigado a registrar a ofensa lhe proferida.

Já ocorreram casos que a Polícia chegou a ser chamada e, nesses casos, o problema aca-
bou indo parar na Justiça (pequenas causas), gerando uma situação constrangedora.

Evitem este tipo de constrangimento.

Substituição de meio-fio danificado

Risco de fogo
Aos primeiros sinais de chegada da temporada

de frio, o mato, capim e grama começam a sentir
seus efeitos e vão secando, tornando-se um forte
risco para qualquer fagulha se transformar numa
situação de risco com o fogo se alastrando e ser
tornado difícil seu combate.

Assim, qualquer bituca de cigarro acesa joga-
da pode se transformar numa tremenda dor de
cabeça, tanto para o proprietário do lote onde o
fogo se inicia como para quem jogou fora a bituca
acesa do cigarro, e, principalmente, para a pessoa que convidou quem veio a jogar fora a
bituca acesa e acabou provocando o problema.

Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, ensina a sabedoria popular.
Desta forma, ao convidar um amigo ou parente para vir em sua chácara, seja o mesmo

alertado para os cuidados, evitando ingressar para dentro do condomínio com o cigarro ace-
so, apagando-o e de maneira alguma seja jogada a bituca fora, mas sim no cinzeiro do veículo,
evitando-se o risco.

A equipe de Serviços Gerais está efe-
tuando a substituição de peças de meio-
fio danificadas por novas peças, que in-
clusive recebem a caiação, o que atrai a
percepção dos Senhores Condôminos.
Percebam que o leito da rua onde foram
colhidas as fotos, está limpinho.

O trabalho de substituir peças
danificadas por peças novas, tem um por-
menor: elas foram produzidas aqui mes-
mo no Condomínio, tendo inclusive uma
área própria no Almoxarifado para a sua produção.

Com isso a Administração do Condomínio gera um valor econômico bem superior ao que
era gasto com a contratação de mão-de-obra terceirizada, além da qualidade do produto final
ser bem superior ao adquirido no comércio em geral.

Além disso, há que ser considerado ainda que as peças estão sempre disponíveis a qual-
quer momento, evitando-se perda de tempo para a execução dos reparos devidos.
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Social - Aniversários

Adilson B. Silva/Carme Lúcia, 31
anos união conjugal em 06/05

Luiza Piovezani Silva
dia 13/05

Eliane C. Masson (esq.) dia 04/04.
Brenda L. Masson Darcis dia 22/04.

Michel A. Nogara
dia 28/05

Dorise C. S. Cordovil
dia 29/05.

Bárbara Justo Guiomar
 dia 03/05.

Daniel P. Tavares
dia 11/05

Administra-
ção do Con-

domínio
parabeniza
os aniver-
sariantes
do mês.

Vai construir?
Se você tem intenção de construir uma moradia neste

paraíso que é o nosso Condomínio Estância Zaúna, não
pare para pensar. Inicie os procedimentos e Construa.

Antes, contudo, lembramos que a Análise Prévia do Pro-
jeto, antes de ser encaminhado à Prefeitura de Sarandi, deve
ser submetido à administração do Condomínio.

Aconselha-se aos interessados na construção, que a
análise prévia seja realizada, evitando-se demoras, já que
no caso de haver alguma anormalidade, a análise indicará
rapidamente.
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Social - Aniversários

Arno Nelson Heuer, Suplente do
Conselho, aniversaria dia 06/05

Dr. Mihael J. C. Hinojosa
dia 01/05.

Emmanuele C. Bitencourt
dia 18/04

João Alberto Forlan
dia 04/05

Alcídio G. Capelotto
aniversariou dia 27/04

Ivonete Vitoriano
dia 23/05.

Rodrigo C. Meneguetti 20/05 e Marcos S. Carvalho 20/05. Nas
fotos com as esposas Carla e Cristiane Cabrera.

Registros:
Maria S.Silvério 04/05; Juliana Valente 05/05; Carina P. Veltrini
e Ilda  Araújo 07/05; Tatyane M. Pedro 08/05; Renan G. P. S.
Germano 10/05; Cleonice F. Fagundes - 12/05; Aline Calderero
13/05; Maria D. Oliveira 14/05; Vilma M. Moroni 17/05; Tiago
A. B. Versuti e Gabriel Castro 20/05; Leonil Lara 22/05; Osvaldo
F. Filho 23/05; Samuel P. Tavares 24/05;  Andreia C. Ticianel e
Maria do C. Fernandes, 25/05; Pedro Pelissari 26/05 Carlos
Kemmelmeir, Maria V.Wolf e Pedro H. Pelissari 28/05; Pedro
H. Silva 31/05.

Maria   G. Viana Silva
dia  25/05


