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UM BRINDE À NOSSA CASA QUE 

COMPLETA 10 ANOS.

AQUI ESTÃO GUARDADOS OS NOSSOS 

BENS MAIS PRECIOSOS: FILHOS, AMIGOS, PAIS, 

AVÓS, ENFIM, NOSSA FAMÍLIA.

É JUSTO DIZER QUE ESSA CASA ABRIGA MAIS 

QUE SONHOS, GUARDA A VIDA DE MILHARES 

DE PESSOAS E É CUIDADA COM MUITO 

ESMERO POR TODOS QUE AQUI ESTÃO.

Tim-tim! E que venham 
os próximos 10 anos!
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PALAVRA DO 
SÍNDICO

No ano em que o Saint Barth comemora seus 
10 anos de existência, é importante reservar 
um tempo e um espaço como este para uma 
reflexão sobre o quanto estamos próximos ou 
distantes da proposta que nos foi entregue na 
ocasião da compra do apartamento.

E mais do que esse confronto entre a promessa 
e a entrega real, gostaria de apresentar um 
balanço das realizações recentes e os planos 
futuros para encurtar a distância entre o 
sonho e a realidade; considero que a missão 
de conduzir a gestão de um condomínio 
tão complexo é similar à organização de um 
grande evento esportivo. Muitas vezes, o 
resultado visível é apenas o do evento em si, 
mas é preciso considerar que tudo começa 
com um bom plano, a formação de um time 
empenhado em obter o máximo rendimento, 
inclui um longo período de preparação, busca 
de uma execução perfeita do plano e muita 
flexibilidade para lidar com os imprevistos, pois 
eles surgirão…

Tenho o orgulho de ter participado da 
preparação para as Olimpíadas do Rio 
de Janeiro, pela empresa onde trabalhei 
durante 40 anos, a maioria deles na área de 
planejamento. Como parte dessa preparação, 
visitei Londres para ver como eles se 
prepararam, conheci os esforços para organizar 
a Eurocopa, em Varsóvia e Kiev, e participei 
de workshops de discussão de cada detalhe 
envolvido. Mas o maior aprendizado que 

MÁRCIO GRECO
Síndico

recolhi foi ouvir que seriam 4 anos de preparação e 
30 dias de improviso; e onde o bom humor para lidar 
com as dificuldades faria toda a diferença, sobretudo 
quando o nosso plano tão bem elaborado se 
mostrasse insuficiente para resolver um contratempo 
que ninguém imaginaria.

Aqui, no condomínio, posso afirmar que hoje temos 
um bom plano, incluindo a alocação de recursos 
humanos e financeiros adequados para cumprir a 
visão de prover uma experiência diferenciada de 
morar, uma equipe consciente dos obstáculos e 
motivada para enfrentar os desafios do dia a dia, um 
grande conhecimento dos problemas e limitações 
e uma grande energia para transformar sonho em 
realidade.

Além da recuperação dos espaços e correto 
funcionamento dos serviços, temos em mente que a 
promessa só se cumpre com um ambiente saudável, 
que contenha respeito mútuo entre moradores e 

prestadores, que os vizinhos compreendam que 
condomínio é rateio de despesas e a regra básica 
de que o direito de um não se sobrepõe ao da 
comunidade. Mais do que limpeza, segurança, 
piscina, academia, cinema e demais espaços 
funcionando, deveríamos nos desafiar a garantir 
que esse seja o local onde nossas famílias e amigos 
encontram um lugar onde se respeitam as diferenças, 
mas também se busca o bem-estar no sentido mais 
amplo.

A Revista é um esforço de muita gente, e não quero 
ser injusto em nomear alguns e falhar com outros. 
Pretendemos registrar avanços e oportunidades em 
várias frentes, não para mostrar um modelo perfeito, 
mas para sinalizar a vocês que podemos ser melhores 
a cada dia se nos mantivermos integrados na busca 
constante da “experiência de viver no Saint Barth”.

E que venham os próximos 10 anos!

Márcio Greco, Estatístico, trabalhou durante 40 anos na 

Coca-Cola, a maior parte na área de Planejamento, 

tendo participado dos projetos de Copa do Mundo 

e Olimpíadas. Recém-aposentado e com 8 anos 

de experiência no Conselho, resolveu dedicar boa 

parte do seu tempo livre para ajudar na estruturação 

do condomínio, pois entende que a participação do 

morador é essencial para o sucesso da gestão. 
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E sobrenome. O residencial Saint Barth é desses lugares 
construídos com um novo conceito de vida urbana, onde 
a qualidade permeia todos os espaços. Morar por aqui 
é ter a segurança de pequenas cidades, como no tempo 
dos avós de antigamente. Os dias correm manso em meio 
a muito verde, com lazer, boa vizinhança, gente que se 
conhece e se quer bem.

Esse espaço, que faz parte da Península, é um modelo 
de habitação planejado, um projeto premiado aqui e fora 
do país. A sustentabilidade é base sólida desses 800 mil 
metros quadrados com apenas 8% de construção.

O Saint Barth espelha exatamente toda essa infraestrutura, 
no micro e no macro. É um oásis inserido nessa capital 
frenética que é o Rio de Janeiro. Para muitos moradores, 
passar por esses portões do condomínio é dizer que aqui 
moram a paz e a tranquilidade.

O residencial completou 10 anos e o que se vê são 
famílias crescendo aqui e construindo uma história que 
se mistura com o espaço que se escolheu para viver. E 
um pouco dessa memória foi resgatada para celebrar 
essa primeira década. A Revista traz a festa, a alegria e a 
celebração, mas também o trabalho e o comprometimento 
de um time que trabalha duro para manter e ampliar a 
excelência desse lugar.

Com você, o Saint Barth e seus detalhes!

QUALIDADE DE VIDA 
TEM NOME...

CARLOS FERNANDO 
DE CARVALHO

Presidente da  
Car valho Hosken
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Este poderia ser apenas um registro formal da comemoração pelos 10 anos 
do Saint Barth. Poderia ser um texto destacando o coquetel servido em 3 de 
dezembro de 2019, com a participação especial do Coral da Península, ou ainda 
a celebração pelas obras concluídas na piscina do condomínio, com direito à 
reinauguração do restaurante. Mas não, senhoras e senhores. O que temos aqui é, 
essencialmente, um relato sobre amizade. Sim, a boa e velha amizade! E a prova 
irrefutável de como a relação entre os moradores transformou o que poderia ser 
tão somente um “bom lugar para morar” em uma grande e fantástica família ao 
longo da última década.

Uma história que passa pelo próprio Síndico Geral, Márcio Greco, morador desde 
os primeiros dias do Saint Barth. Mas que também é escrita pelo casal Vanessa 
Caldas e Alexandre Barbosa, praticamente recém-chegados. E o que dizer de 
Paulo Rodrigues e Flávio Almeida, que se conheciam do futebol há vinte anos 
e foram se reencontrar justamente no condomínio? Sem falar nas amizades que 
nasceram aqui e vêm se fortalecendo cada vez mais, atravessando gerações. 
Personagens não faltam para ilustrar essas histórias.

O casal Fernando Souza Bispo e Victória Basus chegou há 7 anos. Eles se tornaram 
muito próximos de Verônica Sirufo, Sônia Souza e Mônica Tavares. Durante o 
coquetel, o clima era de total descontração e sorrisos, naquela cumplicidade típica 
das grandes parcerias, que se fortalecem a cada encontro. Na hora em que vários 
brindes foram sorteados – de almoço e jantar, até avaliação física – um torceu 
para o outro com a mesma disposição. Tanto que, quando Verônica foi uma das 
contempladas, a festa feita por todos eles foi enorme, dando a impressão de que 
todos ganharam juntos. O que não deixa de ser verdade, afinal, a vitória de um 
amigo é a nossa vitória também.

Celebrar
TEMPO DE 
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O animado bate-papo só 
fez uma pausa durante a 
apresentação do Coral 
da Península, quando 
todos passaram a escutar 
atentamente as canções 
trazidas sob a regência do 
maestro Miguel Torres. Um 
repertório que evocou os 
valores mais nobres do ser 
humano, encerrando com a 
clássica “Jingle Bells”.

André Aragão, Conselheiro 
Comunitário da ASSAPE; 
Miguel Torres, maestro do 
Coral da Península; Márcio 
Greco, Síndico Geral; e 
Wagner dos Anjos da Silva, 
Presidente da ASSAPE.

Vanessa e Alexandre moram há poucos 
meses no Saint Barth, com a filha Alice  
(1 ano e 6 meses), mas já estão enturmados.

A baiana Clarissa Benderoth chegou ao 
condomínio em janeiro de 2019 com a filha  
Lara (9 anos).



Saint Barth Saint Barth 
E M  R E V I S TA E M  R E V I S TA

12 13

Amigos de longa data, Paulo e Flávio 
brincam sobre os tempos de futebol. 
“Eu corria o campo todo e ele ficava na 
banheira”, provocou Paulo. “Meu negócio 
era estar bem posicionado para fazer o gol”, 
devolveu Flávio, entre risos. Agora, com suas 
esposas e filhos, eles celebram em família.

Política da boa vizinhança? Mais 
do que isso. Fernando, Victória, 
Sônia, Mônica e Verônica se 
tornaram grandes amigos dentro 
do condomínio.

Presenteados com uma massagem no 
SPA, Ricardo Picard e Karina Pinheiro 
comemoraram com os filhos, Bernardo (4 
anos), Letícia (12 anos) e Catarina (8 anos).

Gustavo Oliveira e o filho Leonardo (9 anos) 
foram contemplados com uma avaliação 
física gratuita.

Sonia Mendonça mora no 
condomínio, há pouco mais de 5 anos, 
com o marido Roberto e dois de seus 
três filhos (Rafael e Marina).

Renata Horta era só alegria com os amigos Mara 
Marques, Bruno Oliveira, Joana Moura, Fernanda 
Hermeto e Joana Benito.

O administrador de empresas Marco 
Menegotto prestigiou o evento ao lado da 
esposa Ana Carolina e dos filhos, Filipe (11 
anos) e Rafael (6 anos).
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André acompanhou a evolução do condomínio desde 
o primeiro momento, participando efetivamente 
das transformações. Subsíndico desde o início 
do empreendimento, em 2010, o Conselheiro 
Comunitário foi eleito ainda na assembleia de 
instalação. “Eu morava na Tijuca antes de vir para a 
Barra. Todo fim de semana a gente vinha para cá, 
subia e descia o Alto da Boa Vista e ia no shopping. 
Um dia eu falei para a minha esposa Mônica: 
‘Vamos entrar aqui, amor, dar uma olhada’. Tinha 
um estande da Cyrela, o corretor soube aproveitar a 
oportunidade, mostrou esse espaço que a gente não 
conhecia, e dali em diante a gente começou a ver 
apartamento e planta”, contou André, que tem uma 
filha de 21 (Ana Clara) e outra de 13 (Ana Luisa).

Contador e administrador, ele acompanha a evolução 
do Saint Barth desde quando nem tudo eram só 
flores. “A gente passou por alguns problemas com a 
construtora. Me lembro que a gente fazia as reuniões 

Transformar áreas atualmente ociosas em algo de 
uso prático é um dos desafios para quem está no 
Conselho. É fundamental, portanto, manter um 
planejamento coerente e com os pés no chão, de 
modo que tudo seja feito com responsabilidade 
e qualidade. “A gente está até com uma situação 
privilegiada dentro da Península, de situação 
financeira, porque o caixa do Saint Barth hoje está 
saudável. Nossa inadimplência está controlada, não 
é um número expressivo. Eu participei de vários tipos 
de gestão – síndico profissional e não profissional – 
e hoje a gente tem uma gestão bem consciente dos 
gastos”, destacou o representante do Saint Barth na 
ASSAPE.

Confira outros tópicos da entrevista com André 
Aragão e Guilherme Andrade:

na biblioteca, porque não tínhamos espaço. As 
reuniões eram durante a semana, duas a três vezes. 
Éramos umas dez pessoas, a gente fazia reuniões 
no final do dia, para cobrar da construtora, fazer 
Regimento, contratar funcionário, contratar empresa 
de limpeza, essas coisas todas, para começar a gerir 
o condomínio”, lembrou.

Após acompanhar de perto todas as dificuldades com 
outros condôminos, naqueles primeiros dias difíceis, 
André acredita que hoje em dia os moradores 
estão vivendo um momento bastante interessante 
no Saint Barth. É um processo de buscar melhorias 
constantes e, principalmente, se manter atualizado 
com as necessidades da época atual. “A gente está 
passando agora por um momento de transformação, 
de reformar os espaços, melhorá-los. Eu até brinco 
com o Márcio (Greco) que, dez anos atrás, ter uma 
biblioteca era algo muito importante. Era uma outra 
geração. A geração da minha filha hoje não usa 
mais biblioteca, é o eletrônico, o celular, o iPad”, 
comparou.

Entrevista 

 ANDRÉ ARAGÃO E  
GUILHERME ANDRADE O início de tudo (estrutura e rotina de gerenciamento)

REVISTA: Como é definida a estrutura de trabalho, 
orçamento e mecanismos de controle? 

ANDRÉ ARAGÃO: Ao longo dos últimos anos, 
vimos amadurecendo nosso pensamento sobre a 
estrutura adequada, os valores necessários para fazer 
frente às despesas para manter nosso condomínio 
em boas condições de operação e as rotinas de 
gestão, que incluem a elaboração de um orçamento 
detalhado por conta, um acompanhamento mensal 
das despesas reais em relação ao orçamento 
e controle da inadimplência. Cada despesa 
é aprovada previamente pelo síndico e pelos 
gestores administrativo e técnico de acordo com a 
natureza do gasto. Além dos relatórios gerados pela 
administradora, temos resumos gerenciais elaborados 
por nossa equipe e que são apresentados ao 
Conselho mensalmente, indicando a saúde financeira 
do condomínio, necessidade de revisões etc. 

REVISTA: Como é definido se um serviço deve ser 
feito por funcionários próprios ou terceiros?

ANDRÉ ARAGÃO: Essa é uma das prerrogativas 
do Síndico, prevista na Convenção, respeitadas 
as premissas orçamentárias. Naturalmente, nosso 
modelo de gestão tem na discussão no âmbito do 
Conselho uma de suas fortalezas, de forma que 
as grandes decisões são compartilhadas, o que 

confere maior efetividade. Não que se busque 
unanimidade, mas nesse tema, como em qualquer 
outra consulta feita, a discussão costuma levar 
a decisões mais fundamentadas. Basicamente, 
temos hoje como funcionários próprios a estrutura 
de liderança (coordenadores e supervisores), 
administrativa (compras, financeiro e pessoal) e 
manutenção (corretiva, preventiva e suporte a obras 
de recuperação). Essa equipe de comando coordena 
um grupo de cerca de 30 prestadores de serviço 
eventuais ou permanentes, cobrindo as atividades 
de segurança, limpeza, manutenção de jardins, 
guardiões de piscina, manutenção de bombas, 
academia e manutenção de sistemas diversos. 

Nosso condomínio tem alguns diferenciais 
importantes, como um brigadista de incêndio 24h 
de segunda a domingo, responsável por primeiros 
socorros e acionamento em casos de emergência. 
Também contamos com o suporte de um consultor 
técnico para nos apoiar nas questões relativas à 
manutenção e execução das obras de recuperação, 
além de um consultor administrativo/financeiro 
que, além da interface com os moradores para 
atendimento às demandas, é responsável por manter 
a inadimplência em níveis aceitáveis. 

REVISTA: Quais são as principais rotinas de 
gerenciamento implantadas e os desafios da gestão?

GUILHERME ANDRADE: Além da reunião mensal 
do Conselho, onde apresentamos os indicadores 
financeiros e discutimos os temas críticos para 
colher opiniões, temos reuniões semanais com os 
responsáveis pelas áreas de finanças, administração, 
manutenção e operações. Os líderes, por sua vez, 
mantêm reuniões constantes com os prestadores para 
avaliação de performance e indicação de ajustes na 
operação e manutenção. 

O desafio é manter essa disciplina e cada vez mais 
ter visibilidade, ou seja, indicadores de performance 
que tornem tangíveis as avaliações qualitativas, 
que têm validade, mas podem estar enviesadas por 
observações pontuais. Deve-se garantir que esses 
indicadores façam parte do processo de avaliação, 
visando continuidade ou substituição de prestadores.

GUILHERME ANDRADEANDRÉ ARAGÃO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E 

FINANCEIRO
SUBSÍNDICO DO BLOCO 4 
(LE PETIT ANSE)
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Entrevista 
AMAURY NUNES

Valorização do condomínio
O reaquecimento da economia brasileira, com 
destaque especial para o ramo imobiliário, é um 
motivo suficientemente poderoso para acreditar 
que a valorização patrimonial faz do Saint Barth um 
importante ativo para todos os seus moradores. A 
perspectiva para os próximos anos, de um aumento 
considerável no valor do metro quadrado dos 
apartamentos, leva a uma série de considerações 
oportunas. E nada como a palavra de um especialista 
no assunto para ratificar o bom momento. Ainda 
mais quando ele é um vizinho nosso. Amaury Nunes 
chegou há dez anos, “nasceu com o condomínio”, 
e trabalha como corretor há mais de 4 décadas. 
Ninguém melhor do que ele para falar com 
propriedade que estamos em outro patamar. “O 
Saint Barth tem sido um condomínio diferenciado, 
no sentido da valorização dos imóveis aqui, na 
Barra. Cheguei a vender – de 2018 para 2020 – 
treze apartamentos aqui dentro, o que é uma coisa 
totalmente fora do comum. Esses treze apartamentos 
foram vendidos numa faixa de R$ 10 mil o m², na 

média”, comemorou Amaury, ressaltando que o valor 
pode variar entre R$ 9 mil e R$ 11 mil.

De acordo com o especialista, há uma liquidez 
(facilidade de vender o imóvel) muito forte, tanto na 
Península quanto, principalmente, no Saint Barth, por 
conta da altíssima qualidade que o empreendimento 
possui, oferecendo um padrão de excelência 
comparável aos melhores locais da cidade. “Hoje, o 
Saint Barth é o condomínio mais procurado. E não 
é da Península, é da Barra da Tijuca, trazendo muita 
gente da zona sul. Nós prevemos que haverá uma 
valorização ainda maior desses apartamentos. As 
pessoas do Leblon e Ipanema, que são os bairros 
mais valorizados, com o metro quadrado mais caro 
do Rio de Janeiro, estão migrando para cá”, destacou 
o corretor, celebrando o mercado aquecido.

A situação do Saint Barth é tão confortável que 
permite uma visão a longo prazo de tudo que o 
condomínio pode continuar oferecendo, sem as 
armadilhas da especulação imobiliária. Amaury, 
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inclusive, trabalha dentro do Conselho fazendo um 
processo educativo com os moradores: a preservação 
do patrimônio deles. “O Dr. Carlos e a Carvalho 
Hosken fizeram o melhor bairro do Rio de Janeiro. Eu 
trabalho com isso, estudo isso, vivo isso há mais de 
40 anos e, sem dúvida, a gente é obrigado a botar o 
tapete vermelho para o Dr. Carlos, foi ele que montou 
e filosofou esse bairro. A ideia de cidadania aqui 
é fantástica, um hábito nosso. É fantástico o modus 
vivendis que temos aqui dentro, e o Saint Barth é o 
coração da Península, é o condomínio que melhor 
consegue traduzir essa visão em realidade, afirmou o 
especialista, membro do Conselho há 8 anos, casado 
com Daniela e tem três filhos: Amaury, Marcela  
e Thiago.

REVISTA: Como você enxerga o atual momento do 
condomínio do ponto de vista dos negócios?

AMAURY NUNES: Depois de alguns anos bem 
difíceis, consigo ver uma luz no final do túnel. 
Inegavelmente, os últimos 12 meses sinalizam uma 
recuperação dos negócios de venda e locação de 
imóveis na Península e, em particular, no Saint Barth. 
Diria mesmo que há muito tempo não se vê um fluxo 
tão grande de interessados em se mudar para cá.

REVISTA: Até que ponto, ao completar 10 anos, 
o condomínio se mantém competitivo e interessante 
como projeto de vida para o público interessado em 
viver na Barra e na Península?

AMAURY NUNES: Como Conselheiro há tantos 
anos, sinto orgulho com a opção de manter nosso 
condomínio atualizado e atento às necessidades 

O SAINT BARTH É O CONDOMÍNIO 

QUE TEM A PERSONALIDADE 

MAIS FORTE DA BARRA, O QUE 

DEU A ELE UMA LIQUIDEZ MUITO 

GRANDE. E DAQUI A POUCO, 

AS PESSOAS VERÃO ISSO NOS 

VALORES DO PATRIMÔNIO DE 

CADA UM QUE ESTÁ MORANDO 

AQUI DENTRO.

de manutenção e melhorias diversas. O conceito 
do Saint Barth é diferenciado, com um leque de 
alternativas único na região, e, para se manter como 
tal, é necessário ter muita clareza quanto ao caminho 
a seguir. E parte do sucesso está no consenso que 
temos no âmbito do Conselho sobre o apoio à 
Administração para que as melhorias e recuperações 
sejam consistentes e contínuas.

CONSELHEIRO - BLOCO 4 (LE PETIT ANSE)
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Entrevista 

Regimento interno

A missão de elaborar e/ou aprimorar o Regimento 
interno de um condomínio é algo que demanda 
considerável esforço, além do tempo dedicado para 
cuidar de cada detalhe. Principalmente quando se 
trata do Saint Barth, por toda a sua grandiosidade 
e suas particularidades. Foi justamente pensando 
no bem-estar coletivo que os moradores Marco 
Menegotto e Sonia Fiorencio fizeram o possível para 
alcançar o melhor resultado. “A gente começou em 
2017 e o ‘bolo’ ficou pronto em 2018”, brincou 
Sonia. Porém, até que a “cereja do bolo” fosse 
finalmente colocada, existiram várias etapas a serem 
cumpridas durante o processo.

“A gente identificou no Conselho a necessidade 
de melhorias no Regimento interno, de acordo 

com o histórico de operação que o condomínio já 
tinha; vimos que havia alguns gaps que podiam ser 
melhorados para o Regimento ficar mais claro e 
facilitar a operação do dia a dia”, explicou Marco, 
informando que ele, Sonia e o ex-morador Paulo 
Vinícius fizeram de dez a quinze reuniões redigindo 
e corrigindo pontos importantes.

“Vale lembrar que Marco é um grande analista de 
contratos, Paulo é defensor público que atua na área 
e eu sou advogada. Mas, mesmo assim, a gente 
passava tudo pelo crivo de advogados externos”, 
destacou Sonia, reforçando a preocupação de estar 
sempre em compatibilidade com a legislação vigente 
e a jurisprudência em condomínios semelhantes, 
visando atender às expectativas dos condôminos.

QUANDO EU CONHECI O 

SAINT BARTH, FIQUEI AINDA 

MAIS ENCANTADA POR 

TUDO QUE ELE JÁ OFERECIA, 

PELA ORGANIZAÇÃO, PELA 

BELEZA E O CONFORTO DO 

EMPREENDIMENTO. GOSTEI 

MUITO; QUERIA MUITO VIR  

PARA CÁ.

Sonia Fiorencio
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Juntos, eles se debruçaram para revisitar o Regimento 
existente na época e propor as melhorias necessárias. 
Esse trabalho passou não apenas pelas ideias do 
Conselho – síndico, subsíndico e conselheiros 
– como também foi aberto o espaço para os 
moradores sugerirem alterações. Foi um prazo de 
aproximadamente 30 dias somente recolhendo 
sugestões dos moradores, que se somaram às 
sugestões e demandas da Administração, além 
daquilo que o Conselho entendia como necessário. 
“É um documento vivo”, ressaltou Marco, que chegou 
em 2012 ao Saint Barth e faz parte do Conselho há  
5 anos.

Retomando a metáfora inicial do bolo, foi uma receita 
trabalhosa e repleta de ingredientes cuidadosamente 
selecionados, mas que saiu do forno no dia 19 de 
fevereiro de 2018, para ser saboreada por cada 
morador. “A gente tenta atender às expectativas de 
todos os condôminos, mas levando em consideração 
o interesse comum, coletivo e a boa convivência 
social”, informou Sonia, que chegou no final de 2014 
e foi eleita Conselheira Suplente no ano seguinte. 
Casada com Roberto há 43 anos, o casal tem  
três filhos.

VEM AÍ A VERSÃO  2020
Como o próprio Marco diz, o Regimento interno 
é “um documento vivo”, que passa por constantes 
reformulações e aperfeiçoamentos. Desde que o 
Regimento atual entrou em operação, há 2 anos, 
ele e Sonia acompanham atentamente para checar 

novas demandas surgidas e casos que porventura 
ficaram omissos. “A gente vem trabalhando em uma 
nova revisão que já está em fase final e deve ser 
aprovada neste primeiro trimestre. Dois anos depois, 
haverá essa nova revisão, já não tão profunda quanto 
a anterior, mas ajustando algumas lacunas. É um 
documento vivo, quando há demandas que precisam 
ser feitas, precisam ser incluídas... É uma atribuição 
do Conselho”, reforçou o administrador de empresas, 
casado com Ana Carolina e pai de dois meninos, 
Filipe e Rafael.
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SONIA FIORENCIOMARCO MENEGOTTO
CONSELHEIRA SUPLENTE - BLOCO 4
(LE PETIT ANSE)

SUBSÍNDICO DO BLOCO 3
(LORIENT)
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REVISTA: Como se dá o processo de revisão? 
Quem participa da definição?

SONIA FIORENCIO : De tempos em tempos, o 
Conselho Consultivo, que  pela Convenção é o órgão 
responsável por conduzir a revisão do Regimento, 
reúne as observações feitas por moradores, 
Administração e discute uma nova redação, 
amparada pelos advogados externos que asseguram 
a compatibilidade do documento com a legislação 
vigente e jurisprudência em condomínios similares. 
Há cerca de 2 anos, levantamos com os moradores 
as principais lacunas que eles observaram, colhemos 
com a Administração a experiência do dia a dia, 
que é importante para assegurar que tenhamos um 
documento com regras executáveis, e debatemos 
no âmbito do Conselho em diversas reuniões até 
chegarmos a um documento revisado. Naquela 
ocasião, alinhamos uma nova revisão justamente 
para garantir a atualização do documento e neste 
momento estamos concluindo e publicando uma nova 
versão.

REVISTA: Quais os temas mais polêmicos e como 
se obtém consenso sobre o Regimento?

MARCO MENEGOTTO: Em geral, as regras 
relativas ao uso dos espaços são as que geram maior 
polêmica, pois é necessário buscar um equilíbrio 
entre proporcionar conforto individual e respeitar 
os direitos da coletividade. Também há discussões 
profundas quando o tema das penalidades é 
debatido, exatamente para não permitir que nenhum 
dos extremos prevaleça, nem um ambiente onde cada 
um faz o que quer, nem um ambiente onde nada 
pode ser feito. Essa é uma das maiores contribuições 
que o Conselho Consultivo proporciona. Além 
do acompanhamento das despesas financeiras e 
aprovação das contas, o alinhamento das regras 
que são operadas pela Administração busca esse 
equilíbrio. O morador pode e deve participar das 
discussões, encaminhando seus comentários e 
sugestões. Mas entendendo que uma coisa é ter um 
ponto de vista a respeito de alguma regra, outra é 
escolher se aceita ou não essa ou aquela regra, pois 
o Regimento condensa o conjunto de procedimentos 
estabelecidos para toda a comunidade e deve ser 
seguido por todos.
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Um por todos e todos pelo  
Saint Barth

Além do trabalho feito pelo Conselho e a atuação 
administrativa interna, há um papel fundamental para 
mover a engrenagem do Saint Barth: o engajamento 
dos moradores. Tanto no sentido de zelar pelo bom 
ambiente, quanto na participação ativa dos moradores 
no que tange à rotina do condomínio. Pensando nisso, 
o Coordenador de Operações e Patrimônio João Paulo 
elencou 7 tópicos dentro do Regimento que merecem 
atenção especial de todos.

•   Perturbação do silêncio: festas, algazarras, barulhos 
excessivos a qualquer horário;
•  Circulação nas garagens: velocidade excessiva, uso 
de contramão nas rampas;
•  Circulação de animais: sem coleiras e focinheiras, 
dejetos sem recolhimento;

•  Realização de obras: comunicação e autorização 
prévias, respeito aos horários e regras de retirada de 
entulhos e uso dos elevadores de serviço;
•  Elevadores sociais: compras e grandes volumes, 
bicicletas e patinetes, animais (ainda que no colo é 
proibida a circulação nos elevadores sociais), ações 
de vandalismo nas câmeras, painéis de acionamento 
e demais itens;
•  Acesso de visitantes: identificação necessária 
obrigatória, utilização indevida de biometria pelo 
morador para acesso de seus convidados “no vácuo”;
•  Cadastro: atualização permanente de informações 
sobre moradores, hóspedes, funcionários, veículos, 
boxes e demais itens.

“Claro que o Regimento detalha essas questões e 
elimina dúvidas sobre o que é permitido ou proibido, 
mas 90% dos problemas seriam solucionados pela 
simples adoção da regra de não fazer com o próximo 
o que não gostaria que fosse feito consigo”, afirmou 
João Paulo.
Sobre a questão das penalidades, o Coordenador 
explica que a Administração busca como princípio 
orientar sobre o correto cumprimento das regras. 
Quando há uma infração, que pode ser levada 
através de vários canais – contato com help 
desk ou supervisão, identificação pela equipe de 
monitoramento das 250 câmeras espalhadas pelo 
condomínio ou mesmo constatação da infração no 
momento da ocorrência –, a primeira tentativa é a de 
fazer com que o risco ou transtorno aos demais seja 
imediatamente interrompido.
“De acordo com a gravidade e de acordo com o 
estabelecido no Regimento, há uma sequência de 
ações que incluem advertência por escrito e multas 
correspondentes a um percentual do valor da cota 
condominial, crescendo gradativamente de acordo 
com a reincidência. No caso de aplicações de multas, 
caso o morador deseje recorrer, é do franqueado o 
direito de se dirigir ao Conselho Consultivo para que 
sejam avaliadas suas ponderações, mantida ainda 
a possibilidade de recorrer à Assembleia Geral, 
conforme previsto na Convenção”, finalizou João 
Paulo.

Joao Paulo, 
COORDENADOR DE OPERAÇÕES  

E PATRIMÔNIO
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REVISTA: Como se define a necessidade de 
intervenção mais severa além da manutenção 
diária e como são planejadas e gerenciadas essas 
intervenções?

MÁRCIO GRECO: Já há alguns anos, percebemos 
que seria mais efetivo estruturar as recuperações 
necessárias nos espaços sob a forma de projetos 
especiais, o que não significa abandonar a 
manutenção corretiva ou preventiva para que os 
espaços estejam em funcionamento. Ocorre que, 
de acordo com a intensidade da intervenção e 
os recursos envolvidos (financeiro e humanos), 
precisamos investir tempo em planejamento e 
ser mais certeiros na priorização das iniciativas 
e equilibrar os esforços entre o dia a dia e as 

ações mais complexas. Nos últimos 4 ou 5 anos 
aperfeiçoamos o modelo de gestão dos recursos e 
tomada de decisão sobre quando e como investir e 
ainda podemos melhorar muito.

ALEXANDRE CHALHOUB: Hoje, o que fazemos 
é listar todas as necessidades de manutenção e 
conservação, estimar valores para a solução dos 
problemas, identificar se podemos fazer os serviços 
com a equipe de manutenção ou se precisamos 
recorrer a terceiros e, em conjunto com o Conselho 
Consultivo, definir as prioridades. Sabendo que 
essa é sempre uma decisão difícil, há sempre 
mais iniciativas por fazer do que tempo e dinheiro 
disponíveis. Mas acho que podemos nos orgulhar dos 
resultados, pois nosso condomínio gradualmente se 
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aproxima do que recebemos e, em alguns casos, está 
até melhor.

REVISTA: Quais são os principais desafios atuais em 
termos de processo de trabalho?

MÁRCIO GRECO: O ponto de partida, que era 
definir um modelo de formação de recursos e 
priorização, está consolidado. É evidente que nunca 
teremos recursos suficientes para atacar tudo que 
gostaríamos e há o desafio de conciliar interesses 
tão distintos. Um conceito fundamental é o de que 
tudo que recebemos deve funcionar perfeitamente, 
independentemente se gostamos mais ou menos 
desse ou daquele espaço. Claro que o tamanho 
do impacto para os diferentes grupos de usuários 
interfere na priorização, mas há questões estruturais 
ou de melhorias de condição de trabalho para 
nossos funcionários que também não podem ficar em 
segundo plano. Então, o desafio é o de equilibrar as 
demandas e procurar atacar com responsabilidade 
tanto as questões “visíveis”, como recuperação de 
salões e questões de infraestrutura que muitas vezes 
sequer fazem parte do imaginário do morador.

ALEXANDRE CHALHOUB: Um desafio adicional é o 
de definir o tamanho da equipe de manutenção e sua 
alocação entre tarefas de correção e prevenção, além 
das obras mais extensas. Claro que há momentos de 
concentração da equipe para uma força tarefa de 
implementação de algum projeto, mas, em termos 
gerais, precisamos separar muito bem a equipe e 
as nossas lideranças da área de manutenção, pois 
são cobradas cada vez mais pela qualidade do 
que entregam e também pelo planejamento das 
atividades, cumprimento do orçamento e prazos de 
execução.

REVISTA: Qual o montante investido no plano de 
recuperação e melhorias nos últimos anos? Quais 
os compromissos já assumidos e como é feito o 
gerenciamento dos recursos financeiros?

MÁRCIO GRECO: Ao longo de 4 anos, entre 
2016 e 2020, teremos investido R$ 6,5 milhões, o 
que equivale a cerca de 12% do valor arrecadado. 
Em mais de 70 frentes de trabalho. Com exceção 

da cota extra de pouco mais de R$ 1 milhão, para 
cobrir parte dos custos de recuperação das fachadas; 
todos esses valores estão sendo investidos a partir do 
fôlego gerado com sobras da cota ordinária.

No 1º ano desse mandato, serão R$ 2,5 milhões 
em frentes como recuperação das fachadas, 
brinquedoteca e entorno, piscina e entorno, torre 
de arrefecimento, jardins, decks e revisão da 
infraestrutura de controle de acesso e sistemas de 
prevenção de incêndio.

Olhando para a frente, o compromisso de maior 
valor tem recursos alocados para a conclusão da 
recuperação das fachadas em todo o condomínio. 
Para mitigar o impacto financeiro para os moradores, 
aprovamos na última assembleia geral que parte do 
recurso viria de uma cota extra até maio de 2021, 
além da destinação da arrecadação do fundo de 
reserva por igual período.

Além dos projetos em andamento ou por iniciar 
nas próximas semanas, existem várias iniciativas 
no pipeline: revitalização do boliche, elevadores, 
melhorias na decoração dos halls sociais, adequação 
acústica do salão adulto, troca de pisos em áreas 
diversas, melhorias na sinalização das garagens, 
substituição de equipamentos no clube, melhorias 
na programação visual do condomínio, além de 
implantação de sistema de abastecimento de carros 
elétricos. Apenas para citar alguns exemplos e 
sem considerar novas demandas que estão sempre 
surgindo.

O controle orçamentário é feito projeto a projeto, 
com acompanhamento dos recursos gerados (sobras 
ordinárias, fundo de reserva, cota extra) e das 
despesas efetuadas, que obedecem à lógica de 
previsão orçamentária, cotações, aprovação prévia 
das despesas pelo síndico e responsáveis pelas áreas 
de manutenção e obras e finanças, com prestação de 
contas ao Conselho a cada mês, indicando valores 
gastos e previsão para os próximos meses, o que 
também é apresentado em cada assembleia de forma 
consolidada.

Entrevista 

WAGNER LOPESALEXANDRE CHALHOUB
CONSULTOR TÉCNICO   SUBSÍNDICO DO BLOCO 2 

(SAINT JEAN)



Saint Barth Saint Barth 
E M  R E V I S TA E M  R E V I S TA

24 25

REVISTA: Como surgiu o convite para você prestar 
esse serviço de suporte técnico e qual o escopo 
desse trabalho?

WAGNER LOPES: Essa foi uma feliz coincidência de 
interesses. Há alguns anos, o condomínio percebeu a 
necessidade de reforçar sua estrutura de manutenção, 
para fazer frente aos diversos desafios de preventiva, 
corretiva e recuperação da infraestrutura e espaços. 
Eu atuei durante 15 anos na área de construção civil, 
sendo boa parte desse período na Cyrela, onde fui 
responsável pela construção de cerca de 1 milhão de 
metros quadrados em diversos empreendimentos. 
Curiosamente, o Saint Barth é um dos poucos 
projetos que não coordenei, mas a familiaridade 
com os conceitos da construtora e a observação de 
que há uma lacuna nesse aspecto técnico em muitos 
condomínios me abriam a perspectiva de atuar nesse 
modelo de consultoria. A indicação veio de um 
conselheiro do Saint Barth e passei por um processo 
de entrevista com alguns gestores, com a definição 
pela contratação. O escopo do meu trabalho inclui 
o alinhamento dos recursos necessários ao plano 
de recuperação e melhorias, com aprovação de 
orçamentos e follow-up da execução dos serviços, 
suporte técnico a projetos especiais, avaliação de 
prestadores, capacitação técnica da equipe de 
manutenção e operação, além de dedicar um olhar 
especial para a segurança das instalações com visão 
preventiva. 

REVISTA: Quais os detalhes do projeto de 
recuperação de fachadas, quanto ao prazo de 
conclusão, complexidade e cuidados que o morador 
deve observar?

WAGNER LOPES: De todas as intervenções, essa 
é a mais complexa, dispendiosa e demorada. 
Serão cerca de 2 anos, R$ 2 milhões e inevitáveis 
transtornos para que tenhamos a retirada da massa 
que está se soltando, a substituição de pastilhas, o 
rejunte e a limpeza. Não não há alternativa segura 
para a realização desse tipo de serviço e portanto 
precisamos lidar com o transtorno das interrupções 
de circulação, poeira e perda momentânea da 
privacidade, pois o risco de queda de pastilhas por 
falta de conservação é muito grande. Aos moradores 
impactados a cada momento, e em especial aos 
proprietários de coberturas, só podemos apelar 
para a compreensão de que não há um formato 
mais simples de realizar a obra com a qualidade 

requerida. As recomendações que posso reforçar 
incluem manter fechadas as janelas e as cortinas de 
vidro, ter atenção quanto à presença dos funcionários 
da empresa de manutenção próximos às janelas, o 
que implica na perda de privacidade.

REVISTA: Você poderia detalhar as principais 
intervenções desses últimos anos?

WAGNER LOPES: No que se refere à recuperação 
de espaços, foram feitas intervenções no salão 
infantil, salão adulto, salão gourmet, salão teen, 
brinquedoteca, horta, biblioteca, home office, 
bicicletário, refeitório e sala de motoristas dos 
moradores. Houve também uma grande intervenção 
na área de piscina, contemplando a ampliação 
do bar, criação de um quiosque de atendimento, 
recuperação de banheiros e mobiliário e início 
da troca dos decks em madeira por pisos em 
porcelanato. Todas essas ações são acompanhadas de 
revisões no processo de trabalho e efetividade dos 
operadores, que resultaram em importantes ajustes.

Na parte de infraestrutura, poderia destacar a 
instalação de filtros de água diante da irregularidade 
da qualidade da água fornecida pelo órgão público, 
a revisão das tubulações de prevenção de incêndio, 
do barramento e quadros elétricos, da recuperação 
da torre de arrefecimento do bloco 3, do sistema 
de aquecimento da piscina do clube, das bombas 
de pressurização, dos vestiários de funcionários e 
prestadores, oficinas e almoxarifado.

Um projeto fundamental, onde foi necessário dar 
um passo atrás para conseguir dar vários passos 
à frente, foi a revisão de toda a infraestrutura de 
controle de acesso nas portarias e nos blocos. Hoje, 
já temos maior velocidade de acionamento dos 
portões e conseguimos vislumbrar o que será possível 
extrair do novo modelo de acesso para moradores e 
visitantes, a pé ou com seus veículos. Mas esse ainda 
é um projeto que demandará de todos um esforço 
para obtenção dos resultados esperados, que incluem 
segurança, conforto e redução de custos, o que está 
sendo detalhado nesta revista na parte de segurança.

Há cerca de 2 anos, ficou alinhado entre 
Administração e Conselho Consultivo que 
intervenções mais severas, ou que alterem de forma 
significativa o projeto original na parte estética, 
deveriam ser precedidas por um projeto elaborado 
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por um arquiteto contratado para assegurar a 
coerência e a compatibilidade com os demais 
elementos. Nesse sentido, as intervenções na 
brinquedoteca, na piscina, nos decks de porcelanato 
(que irão substituir, até meados deste ano, todos os 
decks de madeira com ganhos em durabilidade e 
custos de manutenção), a recuperação da rotatória 
em frente ao bloco 5, a recuperação de jardins e, 
futuramente, a recuperação do boliche serão feitas 
seguindo esse critério de suporte por um escritório 
de arquitetura contratado por projeto.
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Entrevista 
JOSÉ EMYGDIO E MÁRCIA

A realização de morar no Saint Barth

O sonho da casa própria é uma realização para 
a maioria das pessoas. Principalmente quando o 
conceito de moradia está atrelado ao bem-estar de 
viver em um local privilegiado, seguro, confortável, 
repleto de comodidades e que é parâmetro em todo 
o Rio de Janeiro. José Emygdio e Márcia chegaram 
ao Saint Barth há 6 anos, cercados de enormes 
expectativas por tudo aquilo que o condomínio 
prometia. E, de lá para cá, encontram apenas motivos 
para agradecer o salto que deram em suas vidas. 
“Aqui é uma experiência nova para mim. Eu vim do 
subúrbio de Niterói. É uma realização o condomínio, 
o modo de viver, a proposta. Pegamos essa fase 
de transição do síndico profissional para o síndico 
de agora, Márcio. Foi bastante legal essa mudança 
de administração, foi fundamental para a melhoria 
e revitalização do condomínio. Não penso em sair 
daqui, depois desse resgate da administração pelos 
moradores. O condomínio ganhou outra vida”, 
comemorou José.

Casados há 23 anos, ele e Márcia lutaram bastante 
por cada conquista, dando apoio um ao outro. Eles 
se conheceram na época do colégio, no segundo 
grau, mas só foram iniciar o relacionamento anos 
depois, ao se esbarrarem entre Rio e Niterói. “Foi 
um reencontro de vida, em plena ponte”, lembrou 
Márcia, sorridente.

Se foi obra do destino ou não, o fato é que 
eles iniciaram a caminhada juntos e fizeram das 
dificuldades o combustível para construir uma bonita 
trajetória, culminando com o nascimento do filho 
Paulo, além de Adalgisa, que mora atualmente na 
Finlândia. “Sempre tivemos casa grande, piscina 
e jardim. Mas era muito trabalhoso. E aqui a 
gente tem tudo funcionando perfeitamente, com 
pessoas cuidando para nós. Isso me fez muito 
feliz. A conservação é muito boa. O condomínio é 
maravilhoso, eu não sairia daqui por nada”, afirmou 
Márcia, logo após se refrescar na piscina.

O sentimento de gratidão é exatamente o que motiva 
José a alcançar voos ainda maiores. Como atacadista, 
ele sai cedo de casa e chega bem tarde. Contudo, 
ao voltar para a casa, já nas primeiras horas da 
madrugada, ele sempre agradece pelas conquistas. E 
procura participar ativamente das decisões tomadas 
em conjunto no Saint Barth, para que o sonho 
realizado continue sendo uma prazerosa realidade. 
“Eu prefiro sempre enaltecer tudo o que existe de 
bom. Esse é o meu jeito. Aqui foi o melhor que já 
consegui, é o meu padrão de referência. Gosto 
muito daqui e participo das reuniões. Acho que, para 
você reclamar, reivindicar algo, tem que participar”, 
disse o morador, empenhado em fazer com que a 
evolução pessoal ande sempre em compasso com o 
crescimento do condomínio.
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Entrevista 
JORGE BIASIO

Desde 2011, Jorge mora com a família no condomínio.
Em 2014, ele assumiu o posto de Síndico. Nesta 
entrevista, um pouco da experiência, da dedicação 
e do compromisso com o espaço que escolheu para 
viver.

SAINT BARTH: Como foi sua experiência como 
síndico? O que o moveu a aceitar essa missão?

JORGE BIASIO: Essa é uma pergunta curiosa, pois 
como em toda experiência de gestão, houve dias 
felizes e outros nem tanto. O prazer de representar 
uma comunidade onde vivem cerca de 1.000 pessoas, 
por onde circulam 1.500 pessoas por dia, se soma 
ao desafio de lidar com diferentes expectativas e, 
muitas vezes, impaciência para lidar com negativas ou 
adiamentos do atendimento a interesses particulares.

O condomínio é bastante complexo, envolve um 
orçamento e desafios similares a de pequenos 
municípios, tem as mesmas dificuldades e somente 
a certeza de contar com uma equipe motivada para 
resolver desde os pequenos problemas, até os grandes 
projetos e também o apoio de vários moradores para 
dividir a tarefa deu a condição para enfrentar os 
desafios.

SAINT BARTH: Quais as principais ações durante seu 
mandato e que são motivo de orgulho?

JORGE BIASIO: Em relação às obras, poderia destacar 
a recuperação de diversos espaços, com apoio do 
Comitê de Manutenção: salão infantil, salão teen, 
parquinho, biblioteca, home office, a construção do 
bicicletário, a interligação de elevadores de serviço ao 
gerador e a instalação de mecanismo que leva todos os 
elevadores ao andar mais próximo em caso de falta de 
energia. Essas ações foram discutidas, aprovadas pelo 
Conselho e validadas em assembleia, pois sabemos 
que para manter o condomínio em dia precisamos 
investir sempre.

SAINT BARTH: Como participa hoje em dia da 
gestão? E que sugestões tem a fazer aos moradores?

JORGE BIASIO: Antes de ser síndico, atuei como 
conselheiro e hoje sou Subsíndico do Bloco 1. As 
responsabilidades são distintas, mas em comum há 
o fato de atuarmos em nome dos moradores para 
conseguir o melhor para a comunidade. Agora, 
afastado da responsabilidade maior, que é a de 
responder pelo condomínio em todas as dimensões, 
posso recomendar a todos que se aproximem da 
Administração para conhecer um pouco mais do 
trabalho árduo que é conduzir um condomínio desse 
porte. Tem gente muito séria e comprometida em todos 
os grupos e o apoio à gestão pode ser feito de várias 
maneiras, desde simplesmente encaminhar sugestões, 
até participar efetivamente das assembleias. 

SUBSÍNDICO - BLOCO 1 (FLAMANDS)
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Entrevista 
MARCELO GOSLING

De BH para o Saint Barth

Como um bom mineiro que se preza, Marcelo 
Gosling prefere fazer a falar. Natural de Belo 
Horizonte, acostumado com as montanhas de Nova 
Lima, ele trocou a paz e a tranquilidade daquelas 
bandas pelo ritmo acelerado da Barra, após uma 
passagem pelo Recreio. Mora no Saint Barth, desde 
a implantação, com a esposa Sigrid e a filha Maria 
Eduarda, de 18 anos. E tem uma enorme parcela de 
contribuição para o condomínio ter se tornado o que 
é hoje.

“Sou engenheiro, fiz o recebimento das obras, 
a verificação de todos os pontos pendentes da 
construtora, checklist, acompanhamento, brigas e 
sucessos. Estou efetivamente fora do Conselho há 2 
anos e meio, mas sempre participando de alguma 
forma. E minha esposa uns 3 anos. Quando eu não 
estava, ela estava presente”, explicou.

Os 8 anos em que foi conselheiro renderam uma 
série de experiências marcantes na vida de Marcelo. 

“Nós já enfrentamos desafios grandes aqui. Tivemos 
duas administrações terceirizadas no início, com 
muitos problemas. Problemas de manutenção e 
de diversas ordens. Um condomínio desse, para 
se manter por 10, 11 anos, se você não tem uma 
manutenção preventiva, um plano de manutenção 
rígido, você não evolui, começa a ter perdas e gastos 
enormes. Então, ao longo dos anos, a gente brigou 
muito por isso e fomos melhorando aos poucos”, 
afirmou o mineiro, que combate o estresse com muita 
academia e natação.

Inicialmente, a manutenção do Saint Barth era 
terceirizada. Hoje, enaltece Marcelo, o condomínio 
tem uma equipe própria, com coordenação, técnico, 
supervisor e engenheiro de consultoria. Toda 
essa equipe foi implantada ao longo do tempo, 
selecionando profissionais especializados. Algo bem 
diferente do amadorismo visto em outros lugares 
fora da Península: “A gente percebe em vários 
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condomínios muita adaptação, muito improviso, 
onde apenas o síndico lidera. Aqui não, aqui a gente 
tem grupos distintos, técnicos nas áreas específicas 
que agregam valor nesse sentido, de preservação 
e melhoria dos vários subsistemas que temos aqui”, 
elogiou.

Por conta de toda a dedicação demonstrada ao 
longo dos anos, Marcelo lamenta que o interesse 
de muitos moradores ainda seja pequeno. Segundo 
ele, trata-se de um grupo que se interessa apenas 
quando acontece algum problema, como a falha 
de um gerador, ou quando um elevador para. 
“Acho importante que essas pessoas possam falar, 
principalmente os novos moradores, para entender a 
visão deles. Nós, que somos moradores antigos, já 
temos uma pré-concepção e sabemos. Mas os que 
chegam agora, sempre chegam com boas ideias. 
Pessoas novas e principalmente especializadas, 
que possam agregar e participar do Conselho, para 
ajudar a construir o futuro do condomínio”, disse o 
engenheiro, um verdadeiro morador “raiz” do Saint 
Barth.

Confira outros tópicos da entrevista com Marcelo 
Gosling:

IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA

O objetivo dela é justamente evitar problemas. 
Evidentemente que você tem que estar atento 
24 horas. Não adianta um trabalho de 10 anos, 
porque uma pequena falha, um pequeno problema 
no elevador, numa casa de bomba, numa central 
de pressurização, pode arranhar esse histórico. 
Principalmente para os novos moradores, a referência 

para quem chega agora é o daqui para frente, eles 
não conhecem a transpiração dos anos para trás.

MELHORIAS POR VIR

Em termos de melhorias, a gente tem acompanhado 
um cronograma de obras bastante interessante. O 
que precisa realmente é manter o que existe, sempre 
existe a necessidade de uma melhoria tecnológica. 
As últimas duas administrações vêm tentando. Mas 
o foco nessa parte do preventivo é cuidar do que já 
existe. Acho que a gente precisa focar 90% na parte 
preventiva e retomar alguma coisa que esteja atrasada.
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Entrevista 
FLAVIO TANNURE

Novos moradores
Ao longo de sua carreira como médico e gestor, 
Flavio Tannure se acostumou a lidar com situações 
difíceis, que exigiram muito preparo, liderança e 
sangue frio. Hoje, ele pode desfrutar de um merecido 
descanso para curtir os quatro netos: os gêmeos 
Pedro e Eduardo (7 anos), e os pequenos Lucca (6 
meses) e Davi (4 meses); principalmente morando 
no Saint Barth, onde chegou em abril de 2019 e 
já foi muito bem recebido. “Eu me senti bastante 
confortável pela acolhida simpática e carinhosa que 
eu tive ao chegar aqui. E rapidamente integrei-me 
ao espírito reinante no condomínio. Fiquei bastante 
lisonjeado e contente, porque, com menos de 1 ano 
de moradia e convivência, já fui eleito para participar 
do Conselho”, disse.

Atento às demandas, Flavio elogia o modelo de 
gestão participativa do condomínio, que incentiva a 
opinião de todos, o conhecimento do planejamento, 

a discussão de ideias e as sugestões feitas ao longo 
desse processo. “Eu já tive alguma vivência de 
outros condomínios, fui presidente de associação 
de moradores, e em minha vida profissional já 
tive cargos de gestão. Sinto-me bastante integrado 
e confortável em participar dessa experiência”, 
reforçou.

Nos últimos 20 anos da carreira, Flavio passou a 
exercer cargos de gestão administrativa, dirigindo 
unidades e coordenando o sistema de saúde do 
Rio. Isso, somado à experiência em pronto-socorro e 
traumatologia, como diretor de hospitais, lhe conferiu 
bagagem suficiente para contribuir com o dia a 
dia do Saint Barth. Principalmente pela confiança 
depositada em sua capacidade, independentemente 
do pouco tempo vivido no condomínio. “É uma 
integração que faz com que o morador mais novo 
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se sinta tão importante quanto o morador que está 
aqui desde o início. Não existe aqui aquela regra de 
‘antiguidade é posto’, todos são iguais”, elogiou.

Flavio tem 4 filhos: Augusto, Gustavo, Marcelo e 
Márcio Tannure. O sobrenome, aliás, não é mera 
coincidência. O Dr. Márcio Tannure é o atual chefe 
do departamento médico do Flamengo e também 
adquiriu considerável relevância por conta do 
trabalho feito no mundo das artes marciais. “Fomos 
nós que começamos com o UFC aqui no Brasil, em 
2011”, lembrou o pai coruja.

Ele também destaca o fato de ter trocado a casa 
em que vivia na Barra por todas as comodidades 
encontradas no condomínio, principalmente no 
que diz respeito à segurança. “Eu consegui fazer 
a transição da casa para o apartamento sem muitas 
dificuldades. Não existe lugar invulnerável, mas a 
sensação de segurança na Península, especificamente 
no Saint Barth, é muito grande, eu me sinto bastante 
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confortável e seguro”, afirmou o Conselheiro, além 
de ressaltar o clima de cordialidade vivido por ele e a 
esposa Juçara, com quem está casado há 45 anos. “A 
minha mulher, pelo fato de frequentar a igreja aqui, 
rapidamente se integrou a outras moradoras que 
também frequentam e participam de ações sociais”, 
concluiu.

CONSELHEIRO SUPLENTE - BLOCO 2 (SAINT JEAN)
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CULTURA DE SEGURANÇA

Manoel Pereira, 
CONSULTOR ADMINISTRATIVO / 

FINANCEIRO

SAINT BARTH: Como surgiu o convite para você 
apoiar o condomínio nessa área e do que se trata 
exatamente o seu trabalho?

MANOEL PEREIRA: Depois de atuar por mais de 
3 décadas em grandes empresas nessa área, recebi 
um convite através de conhecidos comuns para uma 
entrevista com Márcio Greco e André Aragão, na 
época, interessados em profissionalizar a gestão. 
Ao longo desses 3 anos e meio, fui conhecendo um 
pouco melhor esse ambiente de condomínio e hoje 
atuo em suporte ao síndico no encaminhamento de 
temas administrativos (agenda de compromissos, 
atas de reuniões com Conselho e equipe), revisão de 
procedimentos, ações de treinamento, negociação 
de contratos com prestadores (condições comerciais, 
aspectos jurídicos), além da liderança do processo 
de gestão da inadimplência junto aos moradores e 
escritório de cobrança e da representação do síndico na 
intermediação de conflitos.  

SAINT BARTH: Quais são os principais desafios e 
ações realizadas quando se fala em segurança?

MANOEL PEREIRA: O principal é o de entender 
que o tema não se resume a controle de acesso ou 

instalação de câmeras. Quando falamos de segurança, 
devemos pensar nas instalações, nas pessoas e 
sobretudo nos procedimentos envolvendo prevenção e 
capacidade de reação.

O Saint Barth é um condomínio bastante comprometido 
com o tema, devendo ser destacado o esforço de 
muitos anos em contar com um brigadista 24h, de 
segunda a domingo. Esse profissional literalmente já 
salvou vidas, prestando primeiros socorros a moradores 
e funcionários em situações de emergência.

Mais recentemente, treinamos toda a nossa equipe, de 
manutenção à administração, para o combate a incêndio 
e primeiros socorros e investimos recursos importantes 
para a recuperação das tubulações de incêndio e 
quadros elétricos. A recuperação das fachadas também 
cumpre um papel importante nessa preocupação em 
mitigar riscos.

Mas é possível fazer muito mais! Solicitamos uma 
avaliação de riscos com uma empresa especializada e 
atuamos nas ações corretivas para manter o condomínio 
em condição diferenciada também nesse aspecto. 
O diagnóstico não apontou nada de grave, mas 

Condomínio Corporativo Eventos

(21) 2571-3142 contato@rcmesportes.com.br @rcmeventosesportivos

Com mais de 12 anos de serviço, a RCM possui atuação nacional, sendo
referência de mercado no Rio de Janeiro, como uma das principais
empresas de atividade física e eventos voltados para condomínios.

nosso objetivo é engajar cada vez mais moradores, 
funcionários e prestadores para o que chamamos de 
“cultura de segurança”.

SAINT BARTH: Na parte de acesso de moradores, 
visitantes e prestadores, o que está sendo feito?

JOÃO PAULO: Por ocasião da chegada do prestador 
do serviço de monitoramento e controle de acesso, 
recebemos um Plano Estratégico de Segurança com 
avaliações de diversos aspectos, como layout de 
portarias, equipamentos, procedimentos etc. Um grupo 
de moradores vem discutindo desde então as melhorias 
necessárias para aprimorar o que temos hoje.

Houve consenso de que precisamos ter um processo 
bem estruturado para avançar e que, para isso 
funcionar, seria necessário começar pela recuperação 
da infraestrutura das portarias e halls sociais, incluindo 
biometrias, portões, cancelas, leitores de ticket e o 
próprio software de controle de acesso. Infelizmente, 
essa é uma etapa demorada e que muitas vezes dá 
uma falsa impressão de que não estamos avançando 

e sim regredindo, com interrupções de circulação, 
liberação momentânea de espaços sem uso de 
biometria ou intermitência de operação.

Mas esse é um preço a pagar para que tenhamos, 
em breve, um sistema mais robusto que promova 
segurança e conforto para os cerca de 1.500 usuários 
diários. Hoje, já temos os portões funcionando com 
maior velocidade e esse é um pequeno sinal do que 
poderemos obter, quando o acionamento migrar 
para um modelo de TAGs instalados nos veículos 
de moradores. Mas o projeto é bem mais amplo e 
contempla maior controle sobre a entrada de veículos 
“no vácuo”, velocidade e efetividade na recepção de 
visitantes e prestadores, além do uso de biometria em 
espaços como a piscina no próximo verão.

O próximo passo é um amplo recadastramento, que 
é absolutamente necessário para tirarmos proveito 
das mudanças. Fazemos um apelo para que apoiem 
essa iniciativa, pois quanto mais rápido fizermos o 
recadastramento, mais rápido teremos a migração e 
os benefícios.
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Entrevista 
CLEO MOREIRA

Real legado
Em meio a tantos exemplos ruins vistos diariamente 
– como o egoísmo, o rancor, a banalização da 
violência e as demonstrações públicas de ódio e 
intolerância pelo mundo –, somos bombardeados 
constantemente com situações que colocam em 
xeque a nossa fé nas pessoas e as convicções morais 
sobre a melhor maneira de educarmos nossos filhos 
em um ambiente saudável e livre de qualquer agente 
negativo. Felizmente, ainda há pessoas que se 
recusam a desistir e que se propõem a deixar para 
a próxima geração um legado que vá muito além da 
riqueza material. É uma questão de princípios. E há 
belos exemplos disso no Saint Barth.

Cleo Moreira chegou ao Saint Barth em 7 de maio 
de 2010. Nascida em Petrópolis, ela trocou há 
22 anos a tranquilidade típica de quem vive ao 
pé da serra pelo ritmo acelerado de um grande 
centro urbano. Ao lado do marido, Romolo, ela 
educa os filhos, Luigi (9 anos) e Lorenzo (8 anos), 
com os mesmos valores da própria infância. E 
expande esse amor para quem precisa, replicando 
doses generosas de solidariedade. “Acredito que, 
ao começarmos a fazer o bem, no caso aqui, no 
condomínio, despertamos esse gesto de caridade 
em muitas pessoas. Desenvolvo trabalho social há 
5 anos em asilos, orfanatos e na comunidade da 
Gardênia (nessa comunidade faço junto com a 

Paróquia Santo Antônio, da Península). Comecei 
esse trabalho sozinha, como se tivesse sido chamada 
por Deus”, relatou a moradora, que começou a 
participar também da distribuição de panetones para 
os funcionários do Saint Barth no Natal e espera fazer 
algo parecido na Páscoa.

“Todo mundo tem problemas, mas, quando o 
funcionário recebe um presente do morador, ele fica 
feliz. Ele se sente lembrado e passa a ver que nesse 
mundo tão desigual, também existem pessoas boas, 
compassivas. Faço o bem sem olhar a quem, pois 
esse é o legado de Jesus. Gostaria de fazer muito 
mais, mas infelizmente não posso”, afirmou Cleo.

Estilista, ela agora está voltando a trabalhar com 
moda feminina. No entanto, mesmo diante das 
atribulações do dia a dia, com os compromissos 
maternos, profissionais e do lar se sobrepondo, ela 
mantém firme o propósito de continuar fazendo a sua 
parte por um mundo melhor. “Minha rotina é bem 
cansativa, mas, com saúde, eu consigo. As pessoas 
estão esquecendo o verdadeiro sentido da felicidade, 
achando que ser feliz é ter tudo que o dinheiro pode 
comprar, e não é. Não que ter dinheiro não seja 
bom, mas é muito mais gratificante estudar, se formar 
e ter seu dinheiro através de seus méritos, e assim 
realizar suas metas. A felicidade está dentro de nós”, 
concluiu.

Entrevista 
GRAÇA GOUVEIA

Espírito natalino o ano inteiro

Imagine você se dedicar a algo com a melhor das 
intenções e, justamente no dia de ver o resultado 
de todo aquele trabalho, um incidente muda 
completamente os seus planos? Foi uma daquelas 
famosas ironias do destino, no dia 3 de dezembro de 
2019. Podemos adiantar que o final é feliz, porém, 
antes de contarmos o que aconteceu, devemos 
apresentar a protagonista dessa história...

Desde que era criança, Graça Gouveia sempre ficou 
encantada com o Natal. Não apenas pela figura do 
Papai Noel, ou as luzes e a comida, muito menos 
pela troca de presentes. O que ela sempre valorizou 
foi o simbolismo do dia e, principalmente, a reunião 
em família. 

“Eu gosto de ajudar.  Todo final de ano eu ajudo 
o pessoal a montar as árvores de Natal. Há alguns 
anos, eu pedi ao Márcio para fazer algo pelos nossos 
funcionários, pois eles trabalham o ano todo por nós. 
A gente poderia preparar um café da manhã para 
eles e eu coordenaria”, explicou Graça, casada há 42 
anos com Walter e mãe de um casal.

A decoração é outro aspecto que ela faz questão 
de caprichar. Toda a montagem é feita com a ajuda 
de um funcionário, destacado exclusivamente para 
ajudá-la. “Ano passado foram 12 árvores: uma em 
cada bloco, uma em cada portaria e uma no clube.”, 
comemorou.

E eis que chegamos ao fatídico 3 de dezembro 
de 2019. Justamente o dia em que a decoração 

foi inaugurada, aproveitando o coquetel de 
comemoração realizado na piscina do condomínio. 
Até aí, tudo lindo. No entanto, o que era para ser 
o momento de júbilo e consagração para Graça, o 
reconhecimento de todo o seu trabalho ao longo 
das semanas, acabou interrompido por conta de um 
acidente doméstico, que a impediu de comparecer 
ao evento.

“Naquele dia, eu sofri um acidente, caí de cara no 
chão, quebrei o nariz. Ficou muito aberto, tive que 
fazer cirurgia plástica. Eu ainda liguei para o Márcio, 
porque eu tinha quatro convites. Ainda bem que já 
estava tudo pronto, as árvores montadas, senão não 
ia poder continuar. “Ainda dói, uma parte da cabeça 
está dormente, mas vai aos poucos melhorando. Só 
não posso pegar sol, por causa dos pontos, tem 
pontos externos e internos”, disse.

Só que nada, nem mesmo a dor, foi capaz de 
impedir aquilo que Graça estava destinada a fazer: 
ajudar o próximo. Apesar de tudo, ela fez questão 
de estar no café da manhã especial oferecido para 
os funcionários. “Os funcionários trabalham o ano 
todo para a gente. Então é um retorno, né? A gente 
trabalha esse dia para eles, para agradecer tudo o 
que fazem.”, contou a protagonista da nossa história, 
exibindo o maior sorriso de satisfação.

Graça chegou ao condomínio em setembro de 2010. 
É uma das moradoras mais antigas do Saint Barth, e 
uma das mais queridas também. 
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Entrevista 
CRIS DELINGER

Padrão de qualidade

Arquiteta e urbanista, Cris Delinger atua no setor há 
12 anos. Ao longo de sua experiência profissional, 
ela participou de escritórios de arquitetura, empresas 
do setor da construção civil e incorporadoras, sendo 
que uma dessas empresas foi a RJZ Cyrela, responsá-
vel pela construção do Saint Barth. De acordo com a 
profissional, a maior recompensa pelo trabalho bem 
feito é a retribuição positiva de quem mora no condo-
mínio e vê o seu sonho realizado. 

“É o nosso objetivo principal, ter esse bom retorno 
dos moradores. Afinal, a gente está lidando com 
o sonho das pessoas. Uma coisa é a gente criar ali 
o empreendimento, os apartamentos, as plantas, a 
decoração, o paisagismo, tudo o que vai ser feito 
ali. Mas quem vai dar o feedback real, é quem vai 
morar”, afirmou, antes de enfatizar: “a pessoa que vai 
morar ali está comprando um sonho, é com isso que 
estamos lidando, por isso temos que ter muita respon-
sabilidade com essa questão”, destacou Cris.

Após a experiência adquirida na Cyrela, ela abriu o 
seu próprio escritório de arquitetura, voltado para 
projetos de arquiteturas residenciais e comerciais: 
“também faço lojas, residências, decoração desses 
espaços, acompanho obras e posso colocar em práti-
ca tudo o que vivenciei nesses doze anos”. 

Quando recebeu o convite do Saint Barth, Cris 
admite que realmente ficou muito impressionada 
com a preocupação do condomínio em manter o alto 
padrão de qualidade, o que, segundo ela, é algo 
difícil de se ver. “Muitos estão preocupados apenas 
com custos e não com a funcionalidade  real para os 
seus condôminos. A qualidade entregue foi muito 
boa, mas, com o tempo, os espaços necessitam 
de manutenção; o mundo evolui, as necessidades 
mudam. Então, alguns pontos precisam ser revistos, 
atualizados, para que a gente possa acompanhar o 
momento atual”, ressaltou. 
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A PESSOA QUE VAI MORAR ALI ESTÁ 

COMPRANDO UM SONHO, É COM 

ISSO QUE ESTAMOS LIDANDO, 

POR ISSO TEMOS QUE TER MUITA 

RESPONSABILIDADE COM ESSA 

QUESTÃO.

E seguindo esse conceito, o Conselho do condomínio 
definiu internamente que qualquer modificação de 
mais impacto deveria ser acompanhado por um pro-
fissional de arquitetura altamente capacitado. A partir 
daí, várias melhorias foram realizadas, incluindo o 
trabalho da arquiteta: “Entraram em contato comigo 
para a gente realizar esse trabalho em conjunto. 
Foram realizadas melhorias na brinquedoteca e no 
seu entorno, no bar da piscina e entorno, paisagismo 
geral do condomínio, caminhos internos com seus 
decks, tudo pensando no melhor uso possível para 
os condôminos. Participei dessas melhorias, pois elas 
realmente tiveram muito impacto no condomínio”, 
descreveu.

Ela lembra que o trabalho em conjunto se iniciou 
com reuniões, para que fosse entendido o programa 
e as necessidades do espaço em questão, os prazos e 
os projetos das obras, os custos e os pontos necessá-
rios para que existisse o projeto, a obra e o cotidiano 
do condomínio, rodando da melhor forma possível. 
“A gente não pode esquecer que, enquanto estiver 
acontecendo a obra, nós precisamos dar a melhor 
qualidade para os condôminos que estão ali. Nós, 
profissionais, ficamos preocupados em atrapalhar o 
mínimo possível o dia a dia dos moradores”, pontuou. 
Com o programa do projeto, o programa orçamen-
tário, o projeto definido e tudo pronto, o passo se-
guinte é levar para a aprovação ou não do Conselho. 
Sendo aprovado, posteriormente, será levado para a 
Assembleia Condominial, e lá o projeto é colocado 
em votação para confirmar se será feita ou não a exe-
cução da renovação do espaço. Somente após essa 
aprovação é que se inicia a contratação de fornece-
dores para que se inicie a obra e tudo seja realizado 
de forma impecável. 

“Eu faço o acompanhamento da obra até a entrega, a 
montagem final do espaço, a decoração, visitas para 
resolver problemas, sempre um trabalho em conjun-
to”, contou Cris, que após esse trabalho pôde atingir 
tudo aquilo que foi pensado inicialmente, como meta 
para o espaço. “Nós tivemos resultados muito satis-
fatórios nos espaços em que mexemos, os resultados 
ficaram bem bacanas. O Saint Barth, no meu ponto 
de vista, tem como grande diferencial a preocupação 
com os moradores,  para manter os espaços ativos, 
sendo usados, com a manutenção devida, usos devi-
dos, para que sejam ótimos espaços de convívio para 
as famílias”, elogiou. 
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ALEGRIA... ALEGRIA
O SAINT BARTH É UMA FAMÍLIA E, COMO TODAS ELAS, ADORA 

CELEBRAR, BRINCAR E COMEMORAR. LAZER E EVENTOS POR AQUI 

SÃO ASSUNTOS SÉRIOS. E PARA ENTENDER UM POUCO MAIS 

SOBRE PROGRAMAÇÃO E ÁREAS DE RECREAÇÃO, O SÍNDICO 

MÁRCIO GRECO APRESENTA ALGUNS PROJETOS PARA O 

MORADOR. ACOMPANHE:

a frequência das ofertas de atividades devem ser 
calibradas de acordo com o tamanho do público 
interessado.

No caso dos eventos, uma grade anual que 
contemple todos os públicos deve ser considerada, 
com cobertura orçamentária validada pelos 
moradores. Devemos buscar soluções para fazer 
mais com menos. Eventos gratuitos ou de baixo 
custo, como transmissão de eventos no cinema ou 
atividades de confraternização no formato de pay 
per use permitem oferecer atrações a quem desejar 
sem sacrificar quem não pode ou não tem interesse 
em participar. A verba destinada para eventos 

REVISTA: Qual o pensamento a respeito dos eventos 
e programação de lazer do condomínio?

MÁRCIO GRECO: A maioria dos moradores 
compreende a importância de recuperar os ativos 
físicos, como salões e demais espaços de lazer, 
prover condições para que se mantenham e 
possamos oferecer entretenimento de qualidade. 
Locais como salão teen, brinquedoteca, cinema e 
boliche passam por recuperação e são entregues à 
comunidade, merecem cuidado para que não haja 
a rápida deterioração e ofereçam opções de lazer 
de forma permanente. Isso faz parte da promessa 
de diferenciação do condomínio. A intensidade e 
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REVISTA: Quais as principais novidades e planos 
para 2020 quanto às atividades permanentes?

MÁRCIO GRECO: No caso da brinquedoteca, 
o espaço é excelente, muito bem equipado para 
atender as nossas crianças e agora temos uma 
programação fixa com horários definidos de segunda 
a domingo para atividades, como brincadeiras com 
bexigas, desenhos, jogos, pintura, colagem etc. 
Entendo que esse pode ser um melhor formato de 
utilização do espaço, evitando uma dependência da 
iniciativa da recreadora ou mesmo das babás que 
acompanham as crianças. O feedback dos moradores 
é fundamental para garantir que a programação 
esteja adequada.

Uma revisão da grade da academia será conduzida 
pelo operador com nossa supervisão, avaliando 
a frequência de cada atividade oferecida nos 
diferentes horários. Hoje temos uma extensa grade 
de atividades, totalizando 300 a 350 aulas por 
mês nas diversas modalidades: alongamento, balé, 
capoeira, dança, funcional, ginástica localizada, 
hidroginástica, jazz, judô, jump/abdominal, muay 
thai, natação, ritmos, spinning e ioga. Há espaço 
para revisar se temos as atividades corretas, nos 
horários corretos, para os públicos corretos. Muitas 
dessas 350 aulas são oferecidas para 1 ou 2 alunos e 
mesmo para nenhum aluno. Pagamos caro por isso. 
De antemão, antecipo que a ideia não é a de cortar 
atividades, mas buscar que a grade seja realmente 
atrativa e alocar os recursos naquilo que efetivamente 
promova bem-estar e conforto para a comunidade. A 
recuperação do boliche é o próximo grande projeto 
e temos condição de refazer o espaço num padrão 
similar ao da brinquedoteca, bar da piscina e salão 
teen. Mas desde que tenhamos recursos financeiros 
para executar a obra e garantir a manutenção dos 
espaços, o que inclui ter alguém cuidando do 
espaço durante todo o tempo de funcionamento. 
Está provado que isso valoriza nosso patrimônio, 
da mesma forma que um espaço abandonado 
compromete a imagem do condomínio. Só que 
os recursos são finitos e temos que fazer com que 
as coisas sejam feitas sem maiores sacrifícios aos 
moradores.

Pretendo concluir e divulgar esse calendário anual 
ainda no primeiro trimestre, com as atividades até 
março de 2021.

hoje equivale a cerca de R$ 9 reais por mês por 
apartamento em média, o que, convenhamos, é muito 
razoável. O desafio é garantir que haja equilíbrio 
entre os públicos atendidos, o que pretendo 
endereçar com a discussão de um calendário anual 
a ser validado em assembleia. Nele ficará claro o 
que estará coberto ou não, os custos envolvidos 
e as ações adicionais estarão condicionadas ao 
financiamento por parte de quem usufruir.



Saint Barth 
E M  R E V I S TA

41
Saint Barth 
E M  R E V I S TA

40

vidro, e assim por diante. Porém, há muito mais a 
ser feito do que simplesmente espalhar caçambas e 
esperar que tudo se resolva num passe de mágica. O 
processo é bem mais complexo. E ter na vizinhança 
alguém que seja extremamente qualificada, reunindo 
experiência e disposição suficientes para lidar com o 
tema, é algo que merece ser valorizado.

Solange Klein mora há 4 anos no Saint Barth. Com 3 
décadas de conhecimento em operação, engenharia 
e gestão de projetos, do tempo em que trabalhou na 
Petrobras. A Subsíndica pode falar com propriedade 
sobre o assunto, principalmente em uma época na 
qual se discute bastante o impacto das ações do 
homem sobre o meio ambiente e as consequências 
disso. “A gestão de resíduos é mais abrangente 
do que a coleta, pois pressupõe várias etapas. A 
gente está evoluindo e querendo implementar algo 
sustentável, que passa pela disposição logística, além 

Mais do que celebrar os primeiros 10 anos de 
existência, o Saint Barth olha para frente e se antecipa 
a tudo aquilo que poderá fazer nos próximos anos. 
O planejamento é fundamental para uma tomada 
de decisões eficaz, que continue beneficiando 
todos os moradores sem distinções e mantendo o 
condomínio como referência no que diz respeito à 
qualidade de vida, solidez, segurança, pioneirismo 
e sustentabilidade. Trata-se de um compromisso 
gigantesco, levado bastante a sério por quem tem 
essa responsabilidade primordial.

GESTÃO DE RESÍDUOS: UM PROJETO  
PARA AGORA

Quando se fala no tratamento dado ao lixo, é muito 
comum que um olhar leigo relativize a questão para 
um mero ato de separar plástico do metal, papel do 

Entrevista 

SOLANGE KLEIN  
E YAN DIAS

OLHO 

NO FUTURO

“Acredito que a melhor contribuição que 
modestamente posso oferecer ao condomínio 
até o término do meu mandato de 2 anos é 
justamente essa visão de futuro, alinhada com 
a comunidade. Em 2020, dedicarei uma boa 
parte do tempo para essa construção conjunta do 
que será esse Saint Barth da segunda década”, 
projetou Márcio Greco.

Na concepção do Síndico, esse olhar cuidadoso 
para o futuro deverá conter uma reflexão 
profunda sobre a estrutura, modelo de gestão, 
rotinas, validação (ou ajuste) do modelo 
orçamentário para as despesas ordinárias e as 
recuperações necessárias. Segundo ele, o Saint 
Barth tem atualmente um nível de arrecadação e 
despesas similares a de alguns municípios. Logo 
após completar sua primeira década, existem 
desafios compatíveis com essa idade. “Não 
consigo imaginar o condomínio aos 20 anos 
sem um robusto programa de gestão de resíduos 
ou atualização tecnológica que nos permita 
melhor gerenciamento de acessos e circulação 
de pessoas e veículos, sem uma revisão dos 
recursos hídricos e energia, incluindo a matriz 
de fornecimento ou ações de racionalização do 
consumo”, afirmou Márcio.

É de se imaginar que as transformações e 
aprimoramentos não irão acontecer da noite 
para o dia. Demandam tempo e qualificação da 
equipe, além de um forte engajamento por parte 
dos moradores. “O tempo que dedicamos para 
solucionar questões como barulho entre vizinhos, 
uso indevido das garagens e espaços ou mesmo 
busca de informações necessárias à gestão, é 
tempo que não dedicamos ao desenvolvimento 
de melhorias”, ressaltou o síndico, antes de 
completar: “e como não há como negligenciar 
com questões como limpeza, segurança ou 
conservação de espaços, essa é uma ‘disputa’ 
onde presente e futuro devem ser aliados”.

das empresas que vão usar esse lixo para gerar valor para 
a sociedade. A gente quer também ter a missão de educar 
o público que passa pelo Saint Barth: visitantes, hóspedes, 
funcionários, prestadores de serviço, de modo que todos 
possam olhar para o lixo de uma maneira diferente”, 
explicou Solange, que também aplica os conceitos dentro 
de casa, com o marido Luiz Antônio e os filhos Felipe e 
Mateus.

Com muito empenho, ela ajudou a criar um projeto que 
terá moradores e funcionários contribuindo. O objetivo 
agora é contar com uma empresa capaz de entrar com 
a metodologia e a expertise necessárias para a gestão 
de resíduos. “Nós estipulamos o prazo de um ano para 
realizar uma ação de forma a sensibilizar os moradores 
e funcionários, com palestras, etapa de sinalização, 
adequação de hardware (equipamentos) e software, que 
é como a gente chama as atitudes e a mente das pessoas. 
Queremos trabalhar com parcerias, envolvendo pessoas que 
queiram fazer essa coleta de lixo de forma verdadeiramente 
interessante para todos”, informou.

Engenheira química por formação, Solange também 
reconhece na prática da gestão de pessoas, adquirida 
ao longo de 3 décadas, o efeito altamente positivo de 
contagiar uma equipe inteira, tenha ela o tamanho que for. 
“Se isso engrena, uma ação pequena gera uma sinergia 
muito grande”, destacou, apontando para a massificação 
da mensagem, principalmente na era das redes sociais. 
“Daí a importância de levar isso para fóruns, conselhos 
e assembleias de moradores. Temos ainda os grupos de 
Facebook, onde podemos angariar participação”, contou 
Solange, que trabalha bastante pela internet, engajada em 
ajudar o condomínio.

De acordo com ela, a sustentabilidade virá não apenas com 
as ações nas primeiras etapas do processo, mas também 
com o acompanhamento de indicadores, fator que é 
considerado fundamental para saber se o Saint Barth está 
indo no caminho certo. “Não tenho a expertise de gestão 
de resíduos em condomínio, mas tenho muito experiência 
com gestão de projetos, além da vontade de contribuir. 
Eu estou participando com a metodologia, entrando como 
mentora do Yan Dias para contribuir”, concluiu.

Gestão de resíduos

MÁRCIO GRECO
Síndico

SUBSÍNDICA  DO BLOCO 

5 (GOUVERNEUR)

COORDENADOR 

DE MANUTENÇÃO

SOLANGE KLEIN YAN DIAS
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JÁ FIZEMOS, EM 2018, UMA 

INICIATIVA DE RECOLHER LIXO 

ELETRÔNICO. EM 2 DIAS, FORAM 

220 QUILOS RECOLHIDOS. 

QUANDO FAZEMOS ESSAS 

INICIATIVAS, MUITAS PESSOAS 

ADEREM. A COMUNICAÇÃO É 

FUNDAMENTAL PARA ENGAJAR 

CADA VEZ MAIS PESSOAS 

E RETROALIMENTAR ESSE 

PROCESSO.
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Yan Dias é o funcionário destacado para liderar o projeto, 
acumulando a missão de liderança na gestão de resíduos 
com a tarefa diária de manutenção corretiva e preventiva do 
condomínio, além das obras de melhoria e recuperação.

NOVAS INTERVENÇÕES
A seguir, ele explica quais os projetos futuros do 
condomínio, em continuidade com o plano de recuperação e 
aperfeiçoamentos.
“A cada dia surgem novas demandas, e mesmo espaços já 
contemplados podem sofrer novas intervenções, se a evolução 
dos acontecimentos apontar a necessidade de alguma 
atualização tecnológica ou mesmo manutenção”, disse.
Segundo ele, um levantamento recente apontou como áreas de 
oportunidade:

• Iluminação e recuperação do alarme da periferia;
• Revisão de layout das portarias;
• Melhorias para segurança;
• Revitalização do boliche;
• Revitalização de elevadores;
• Decoração dos halls sociais;
• Construção de lixeira no subsolo 1;
• Troca de piso em frente ao salão infantil;
• Melhorias no salão adulto – acústica;
• Melhorias na sinalização das garagens;
• Atualização e modernização do sistema de 
câmeras;

www.atlas.schindler.com • 0800 055 1918 
Para obter mais informações, entre em contato com a equipe do Atendimento Avançado.

Tenha ao seu lado a maior e melhor infraestrutura de manutenção de elevadores do Brasil. 
• 3.000 técnicos especializados.
• 150 Postos de Atendimento em todo o país.
• Plantão de atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
• Peças de reposição originais.

Oferecemos também o melhor serviço de modernização de elevadores para manter os 
equipamentos do seu edifício sempre atualizados.

Atendimento Avançado Atlas Schindler.
Proximidade e efi ciência para um dia a dia mais tranquilo.

• Reforma do espaço do banho romano – piso, 
mármore das banheiras e jacuzzi;
• Recuperações diversas de mantas;
• Implantação de um sistema de abastecimento de 
carros elétricos;
• Melhorias na programação visual do condomínio.

Ainda de acordo com Yan, a implementação dessas 
intervenções irá depender dos seguintes fatores: 
aprovação dos moradores, formação de fôlego 
financeiro para viabilizar cada projeto e a alocação 
de recursos (próprios ou terceiros), que precisam 
compatibilizar as demandas do dia a dia e essas 
ações mais estruturantes.
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O FUTURO ESTÁ AQUI

“Oh! Que saudades eu tenho da aurora da minha vida; da minha infância querida, que 
os anos não trazem mais”, os versos, imortalizados pelo poeta Casimiro de Abreu, nos 
transportam para uma época na qual tudo parecia ser muito mais simples e divertido. 
Os tempos mudaram, é verdade, mas o Saint Barth se empenha em fazer com que as 
crianças de hoje possam sentir ao menos um pouco do que seus pais e avós puderam 
vivenciar. Prova disso são as atividades no Dia das Crianças, Carnaval, Natal e Colônia 
de Férias. Embalado pelo evento natalino, o espaço infantil foi invadido por diversos 
bambolês, lápis de cor, jogos de tabuleiro... A imaginação rolou solta na hora de pintar, 
desenhar, colar e fazer artesanato. Com liberdade para correr à vontade, brincadeiras 
como pega-pega e amarelinha foram resgatadas na mais total segurança. Nada de 
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Os irmãos Luca e Lorenzo curtiram o amigo oculto 
no fim da festa.
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celulares, tablets ou outros aparelhos eletrônicos. Foi 
uma atividade à moda antiga, “raiz”, como se diz  
por aí.

A moradora Bianca Alexandre, mesmo residindo há 
poucos meses no condomínio, já ficou encantada 
com a estrutura oferecida para ela e, principalmente, 
para os seus filhos: “Nunca mais eu quero sair daqui. 

Aproveite enquanto eles ainda não 
cresceram e estimule a criatividade 
dessa gente inocente em um 
ambiente saudável e construtivo. 
Essas são preocupações comuns 
de todos os pais que buscam 
o melhor para os filhos, e que 
encontram no Saint Barth o lugar 
ideal. “A minha filha, Manuela, 
curte a brinquedoteca, faz aula de 
natação e está doida para fazer 
balé também, assim que completar 
3 anos”, disse o morador Bruno 
Gomes. “A gente está encantada. 
A Luiza já fazia balé e agora faz 
jazz, natação, e não falta por nada. 
E já fez vários amigos”, destacou a 
moradora Thaís Cabral.

Liberdade! Palavra que esses 
pequeninos ainda estão 
descobrindo o significado no dia 
a dia, mas que já carregam dentro 
de si, desde sempre. E que fica 
ainda mais plena quando cercada 
de muito amor, respeito  
e proteção.

No ar, aquele cheirinho bom de pipoca, pizza e batata frita servidas 
à vontade para a criançada. Afinal, os pequenos precisavam repor 
as energias após tantas brincadeiras!

Os irmãos Matheus e Clara 
mostraram suas artes.

Adoramos a área de recreação, as atividades extras 
e o espaço que o condomínio oferece. Foi o que me 
fez vir pra cá”, elogiou Bianca, que levou dois de 
seus três filhos, Matheus (4 anos) e Clara (6 anos), 
para brincar.

Manuela ficou toda serelepe 
com a pulseirinha que fez.

Thaís Cabral, com a filha Luiza, 
esbanjando simpatia.

Os gêmeos Laura e Pedro Arthur, de 4 anos.

Avó coruja, Teresa Coimbra paparicou Rafael, um de seus 
quatro netos.
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Carina Ventura se divertiu com a filha Maria 
Eduarda e a amiga dela, Carolina.

Márcio Greco com a esposa Jane e os três filhos: Mariana, Lucas 
e Gabriel.

Bruno Rodrigues participou do evento com as 
filhas, Manuela e Joana.

TRABALHO E  
COMPROMETIMENTO

O Saint Barth abriga 330 famílias. Gente que 
escolheu esse espaço privilegiado para viver e 
criar os seus. Gente que ama a qualidade, que 
aproveita cada metro quadrado das áreas comuns. 
Gente que busca sempre a excelência de serviços 
e participa da vida em comunidade.

Manter todo esse espaço em pleno funcionamento 
requer mais que trabalho, ou seja, dedicação, 
comprometimento e sintonia com a comunidade.

O síndico coordena tudo que acontece por aqui. 
Subsíndicos e conselheiros são apoios importantes 
na condução da vida do condomínio. Todos 
moradores, que escolheram o Saint Barth como 
casa, também.

Sob essa batuta, a gerência e sua equipe: um 
time que executa cada função com presteza que a 
atividade exige.  

Enfim, essa turma faz acontecer, para o seu 
conforto, segurança e lazer.

1) Marcelo (Supv. Manutenção); 2) Wellington (Supv. Manutenção); 3) Douglas (Supv. Dia); 4) Daniel (Assist. 
Operações); 5) Fabio (Assist. Operações);  6) Yan (Coord. Operações); 7) Adriano (Supv. Noite);  8) Roberto (Supv. 
Noite); 9) Carolina (Help Desk); 10) Bruno (Financeiro); 11) Guilherme (Supv. Adm./ Finanças); 12) Manoel (Consultor 
Adm./Finanças); 13) Erick (RH/ Informações); 14) Anderson (Supv. Dia); 15) Wagner (Consultor Técnico); 16) João 
Paulo (Coord. Operações).                       
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SOMOS TODOS 
SAINT BARTH



FOCO NO ALTO 
PADRÃO E NA 
SATISFAÇÃO
PESSOAL DOS
CLIENTES

CO N S U LT O R I A

I M O B I L I Á R I A

P E R S O N A L I Z A D A

(21) 99769-3265 secretaria@barrabest.com.br @amaurybarrabest

Acesse o nosso site

Há mais de 30 anos no mercado, sendo 10 no Península e 
residente do Saint Barth dos quais procuramos valorizar nestes 
últimos anos, especializando-se ao extremo em imóveis 
residenciais como o nosso, consciente de todos os detalhes 
que envolvem este produto tão especí�co e valioso, nos 
garantindo o status de especialistas na melhor experiência de 
vida que o condomínio e o bairro podem oferecer. 

A BarraBest conta com o atendimento personalizado pelo 
próprio dono da empresa, Amaury Nunes e sua esposa 
Daniela, e com uma estrutura de suporte completa composta 
por sua secretária, mais de 100 parceiros entre corretores, 
escritórios imobiliários, fotógrafos, contadores, advogados e 
arquitetos para oferecer soluções únicas e especiais.
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