Saint Barth & COVID-19

O Saint Barth e a pandemia
Reflexão

Márcio Greco, Síndico Geral

Prezados Moradores, me dirijo a vocês para algumas informações a
respeito dos impactos da pandemia na vida do nosso condomínio.
Nossa postura tem sido a de nos movimentarmos de acordo com as
orientações oficiais dos órgãos públicos, com equilíbrio e
serenidade para não ultrapassar o limite de nossas atribuições e
não antecipar decisões que não sejam indicadas.
Esse documento contém um resumo de nossas providências
relativas à estrutura de enfrentamento da crise, cuidados com a
nossa comunidade (moradores, funcionários e prestadores),
medidas visando evitar aglomerações e respeito ao distanciamento
social recomendado pelas autoridades de saúde, ações
administrativas e operacionais para contingenciamento e os
impactos financeiros de curto e médio prazos.
Reforço que vivemos uma crise onde nosso comportamento
individual e coletivo está sendo posto à prova: todos podemos
contribuir reforçando as ações preventivas com seus familiares e
colaboradores, recorrendo às informações oficiais e adotando uma
postura cautelosa compatível com o atual momento, onde se busca
evitar que haja uma expansão descontrolada do contágio.
Seremos nós como indivíduos que iremos conter ou não o ritmo de
aceleração dos casos. Cuidem-se e espero vê-los em breve
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Além das rotinas normais com a equipe que migraram para formatos virtuais,
adicionamos instrumentos para um suporte jurídico, de tal forma que 100% das

decisões estejam alinhadas com as recomendações dos órgãos de saúde, legislação
e jurisprudência, mantendo a comunicação com esses elementos pelos formatos
possíveis de acordo com o tema, incluindo os aspectos de contingência.
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Contato permanente com escritório jurídico: renegociação
de contratos, contato com moradores e casos polêmicos
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Cuidados com os moradores, funcionários e prestadores
Disponibilização de Álcool gel nas portarias e elevadores
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Cuidados com os moradores, funcionários e prestadores
Tarefa adicional para a equipe: reforço compras /reposição diária Reflexão

Cuidados com os moradores, funcionários e prestadores
Uso de máscaras por funcionários e prestadores
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Cuidados com os moradores, funcionários e prestadores
Comunicação – Halls Sociais, Elevadores, Informativos e Site
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Medidas visando distanciamento social
Reflexão
• Orientações gerais aos
moradores com base nas
recomendações da OMS e
Ministério da Saúde
• Fechamento de espaços:
o Cinema
o Salões
o Academia
o SPA
o Piscina
• Suspensão da locação de salões
• Redução de contingente
funcionários e terceiros: escala,
atividades essenciais
• Cancelamento de 100% eventos
• Resposta negativa a todas as
demandas de flexibilização das
medidas

Ações administrativas de contingenciamento: além do
contato com a equipe para o dia-a-dia, ações emergenciais
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Antecipação das férias da equipe de Manutenção – ½ abril, ½ maio
Home office equipe administrativa
Ajuste vale transporte e alimentação para a nova realidade
Redução drástica da compra de uniformes e materiais (apenas urgências)
Suspensão parcial ou revisão de valores de contratos de terceiros:
academia, recepcionistas espaços, instrutor de artes, manutenção da piscina,
conservação de jardins, limpeza, porteiros, manutenção de boliche e autorama
• Cancelamento de subsídio ao SPA (sem prazo para retomada)
• Cancelamento de todos os eventos (sem prazo para retomada)
• Ajustes operacionais: redução de consumos de energia elétrica , água e gás

Ações administrativas de contingenciamento
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O Saint Barth e a pandemia – mensagens finais
Há cerca de 60 dias, celebrávamos com a publicação de uma
Revista, os 10 anos de vida do condomínio e o conjunto de
ações tomadas para aproximar nosso condomínio da
promessa que nos foi feita pela Construtora.
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O momento exige uma tomada de posição dura e séria por
parte da administração no sentido de contingenciar o curto
prazo, mas sem perder de vista o conceito do condomínio e
a necessidade de que não se percam as funções essenciais.

Somente intervenções essenciais ou já contratadas estão
sendo mantidas, postergando a recuperação dos decks,
principal iniciativa suspensa. Pensando no futuro, estamos
cuidando da recuperação de fachadas e, aproveitando o
fechamento dos espaços, atacamos pontos possíveis

Substituição do piso da
sala de musculação

Mas a retomada não será nos moldes anteriores. Seja pelas
orientações de saúde, seja por ajustes orçamentários
necessários que serão discutidos com moradores no
momento oportuno. Mas que já estamos mapeando em
conjunto com a equipe e Conselho Consultivo

