RELATÓRIO MEDIDAS TOMADAS A PARTIR DA PANDEMIA MUNDIAL (COVID-19)
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CLUBE ESPANHOL
Dia 11/03/2020 a OMS (Organização Mundial de Saúde) declara a Pandemia do Covid-19
(corona vírus).
Dia 16/03/2020 o Clube Espanhol divulga, em suas redes sociais e por e-mail marketing,
medidas tomadas no intuito de proteger seus frequentadores e evitar a propagação do vírus.
Medidas divulgadas:
1. As atividades esportivas, incluindo a realização das aulas de dança, futebol, tênis,
futevôlei, judô, aikidô e jiu jitsu, estarão suspensas a partir de 18/03 até 01/04/2020;
2. A Secretaria estará funcionando, porém pedimos que dê preferência aos contatos
por e-mail ou telefone;
3. As salas de jogos estarão fechadas enquanto os riscos de contágio forem
considerados elevados.
Dia 19/03/2020 a Prefeitura decreta o fechamento dos clubes sociais, recreativos e
esportivos.
Dia 20/03/2020 o Clube Espanhol anuncia a suspensão das datas das reuniões dos
conselhos e assembleias.
Dia 20/03/2020 o Clube Espanhol divulga em suas redes sociais, e-mail marketing e site a
suspensão do funcionamento para associados e demais frequentadores, e realiza a seguinte
determinação com seus funcionários:
1. “SEGURANÇA – Será realizada por equipe composta por dois agentes de portaria
e um segurança. Os agentes ficarão nas portarias, de veículo e principal, enquanto
o segurança fará a ronda por todo o clube, com foco principal na área da piscina.
2. OPERACIONAL – uma vez na semana, das 14hs às 17hs30min, os banheiros do
operacional das portarias, principal e veículos, deverão ser higienizados e o lixo
recolhido. Deverá também ser feita uma vistoria para ver se existe a necessidade
de limpeza em outras áreas.
Também uma vez na semana, o trabalho será acompanhado por um líder do
operacional.
3. PISCINA – duas vezes por semana será realizada a limpeza da piscina. O serviço
será intercalado por dois plantonistas.
4. MANUTENÇÃO – Diariamente um profissional da manutenção fará o plantão das
16hs às 05hs.
Funções: Vistoria nas instalações elétricas e hidráulicas, reposição da parte civil,
reposição de guarda corpo, pintura interna e verificar o freezer da Taberna e do
almoxarifado todos os dias às 22hs.”

Dia 01/04/2020 a MP 936 autoriza os empregadores a reduzirem os salários e a jornada de
trabalho dos funcionários, durante a pandemia do coronavírus, para preservar os empregos.
Poderá haver também suspensão temporária do contrato de trabalho. Nos dois casos, o
governo vai compensar parte da perda na remuneração do trabalhador.
O empregado poderá ter o salário reduzido por até 90 dias.

Dia 04/04/2020 o Clube Espanhol declara:
Tendo em vista os impactos provocados pela pandemia, com o fechamento do clube por um
longo prazo e consequentemente queda na receita, foi elaborado um plano para aplicação de
redução de jornada e suspensão de contratos nas seguintes áreas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Administrativo (Secretaria / Almoxarifado / Cobrança)
Financeiro
Manutenção
Operacional
Enfermagem
Piscina

Seguiremos um plano de trabalho com as seguintes ações:
1ª Férias para uma parte dos funcionários com aquisição de 02 a 21/04/2020;
2ª Suspensão de contrato por um prazo de 60 dias para todos que estavam de férias,
tendo início em 22/04/2020;
3ª Redução de jornada/salário para as seguintes funções;
a)
b)
c)
d)
e)

Coordenadora de RH
Supervisor Financeiro
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Manutenção
Encarregado Operacional

Para dar continuidade aos cuidados necessários ao clube foram destacados três auxiliares de
serviços gerais (dois para limpeza e um piscineiro), dois auxiliares de manutenção e um
encarregado que acompanhará esta equipe. Além de dois plantonistas que trabalharão em
escala de 12x36.
Dia

Dia 22/04/2020 – Retorno das férias.
Baseado na MP 936 e no intuito de redução de despesas fizemos a redução e suspensão de
alguns funcionários. Em virtude disso, a secretaria do clube está funcionando de segunda a
sexta das 9hs às 16hs, limitado a um atendimento por vez, atendendo a todas as
recomendações do Ministério da Saúde, no combate à disseminação do covid-19.

Dia 27/04/2020 o Clube Espanhol envia aditivos para os prestadores de serviços solicitando
a suspensão e/ou redução dos valores durante o período de quarentena, sem comprometer os
serviços essenciais para o clube. Estamos aguardando a resposta.

Se faz necessário informar, que em relação ao balanço Receita X Despesas, as nossas
principais receitas são:
1)
2)
3)
4)

Taxa de Manutenção (27%)
Aluguel de espaço – Camarote carnaval
Eventos
Esportes e academia

Identificamos que 73% das demais receitas, no período de abril/maio, foram reduzidas à zero.
A taxa de manutenção (que corresponde à 27% da nossa receita) de março/abril foi reduzida
em 53% e de abril/maio foi reduzida em 46% do valor habitual.
Apesar de termos também uma redução nas despesas, principalmente nas contas da Coelba,
Embasa e folha de pagamento (que terão reflexo a partir de maio), algumas das demais
despesas como IPTU – ano corrente e IPTU – parcelamento de anos anteriores, mantiveram
os seus valores originais.
Como dito acima, estamos negociando a redução dos contratos de prestadores de serviços, e
o retorno das receitas referentes ao aluguel dos espaços para os camarotes.
Gostaríamos de salientar que a única receita mantida é a taxa de manutenção, porém o seu
valor total arrecadado no período não cobre todas as despesas atuais. Esperamos que, para o
final de maio, consigamos reverter este cenário.
Contamos com o apoio de vocês!
Continuamos à disposição para quaisquer dúvidas no e-mail
SECRETARIA@CLUBEESPANHOL.COM.BR e telefone 3194-0250.

Mesmo separados, continuaremos juntos para superarmos este difícil momento!
Cuidem-se!

