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No combate ao Coronavírus cuide da 

SEGURANÇA
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O Brasil vive um momento inédito e desafiador em sua história. Milhares de 
pessoas e empresas estão tendo que mudar suas rotinas para contribuir com a 
prevenção do coronavírus. Nos condomínios e nas administradoras, o cenário não 
é diferente.
Muitos síndicos tiveram que implantar medidas extremas, como o fechamento 
das áreas comuns e academias, para zelar pela saúde e bem-estar dos moradores.
Neste tempo de quarentena, também é fundamental adotar novos hábitos para 
garantir a segurança das pessoas em suas casas. O Secovi Rio elaborou uma lista 
com algumas recomendações importantes sobre esse tema para os condomínios. 

Confira abaixo e divulgue as dicas para os seus conhecidos e familiares:
1- Algumas pessoas estão divulgando em grupos de WhatsApp o alerta de que 
criminosos estão se passando por agentes da Prefeitura para terem acesso mais 
fácil aos condomínios do Rio de Janeiro. Não se sabe a veracidade dessa 
informação, mas cabe aos síndicos orientar os porteiros sobre medidas rígidas de 
segurança. É importante exigir identificação de todas as pessoas antes de liberar o 
acesso ao condomínio.
2- O mesmo cuidado vale para entregadores de comida e remédios. O ideal é que 
o morador receba as encomendas diretamente na portaria e não na porta de seu 
apartamento ou casa. Nesse momento, também vale intensificar o 
monitoramento com câmeras.
3- Os funcionários devem ser orientados a controlar o número de pessoas no hall 
social, evitando excesso de visitantes ou moradores nessas áreas.
4- O ideal é suspender obras não emergenciais pelo período de 15 dias para 
evitar excesso de trabalhadores e pessoas nas áreas dos condomínios.
5- Porteiros e vigias devem ser orientados a higienizarem os equipamentos de 
trabalho a cada troca de turno.

Fique atento às redes sociais do Secovi Rio, pois estamos divulgando diariamente 
novas informações sobre o combate à proliferação do coronavírus.

E lembre-se: todos precisam colaborar!

3



No combate ao Coronavírus cuide da sua 

SAÚDE

4



Cuidar da saúde, adotar hábitos de higiene no dia a dia, evitar aglomerações e não 
compartilhar objetos pessoais são apenas algumas das recomendações básicas 
para combater a proliferação do coronavírus.
Neste período de quarentena, síndicos, moradores e funcionários devem fazer a 
sua parte e colaborar com algumas medidas preventivas.
O Secovi Rio elaborou uma lista com algumas recomendações importantes sobre 
esse tema para os condomínios. 

Confira abaixo e divulgue as dicas para os seus conhecidos e familiares:
1- Porteiros, funcionários em geral e moradores devem lavar as mãos com 
frequência com água e sabão, esfregando bem a palma e as costas da mão, bem 
como o espaço entre os dedos e a ponta das unhas.
2- É fundamental disponibilizar álcool em gel na entrada dos condomínios e nas 
áreas comuns.
3- Os moradores devem ser orientados a não pegarem elevadores cheios. O ideal é 
manter, no máximo, duas pessoas por vez no elevador.
4- Funcionários da limpeza devem usar equipamentos de proteção durante o 
trabalho.
5- As superfícies das áreas comuns devem ser higienizadas com mais frequência 
com álcool 70% e desinfetante. É importante reforçar a limpeza de interfones, 
corrimões, maçanetas e botões de elevadores.
6- Se você é morador e está de quarentena, mantenha sua casa arejada.
7- Ao chegar da rua, lembre-se de tirar os sapatos antes de entrar em casa e 
coloque logo as roupas para lavar. Deixe bolsas, chaves, carteiras e outros objetos 
na entrada.
8- Lembre-se de higienizar também o seu celular e tablet com álcool, pois estes 
objetos também são fontes de contaminação.
9- Limpe as embalagens de produtos e alimentos com álcool ou alvejante diluído 
em água antes de guardá-las no armário.
10- Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com um lenço ou com o braço. Caso você 
esteja resfriado ou com sintomas de gripe, use máscara de proteção para não 
contaminar outras pessoas.
11- O descarte do lixo deve ser feito em embalagens fechadas.
12- Caso haja a suspeita de algum morador infectado pelo coronavírus, o síndico 
deve ser comunicado imediatamente e a quarentena deve ser respeitada.
13- É recomendado que funcionários com sintomas de gripe ou dentro dos grupos 
de risco sejam afastados de suas atividades.

E lembre-se: essa luta é de todos!
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Neste período em que muitos estudantes e trabalhadores tiveram que deixar suas 
atividades de lado para ficar em quarentena, é comum que as pessoas fiquem 
entediadas ou sem saber o que fazer nas horas vagas.
Para as famílias que têm crianças pequenas em casa, o desafio é ainda maior 
porque elas têm energia de sobra e estão sempre querendo brincar. Além disso, 
muitos condomínios tiveram que fechar as áreas comuns e parquinhos para 
evitar aglomeração de pessoas.
Pensando nisso, o Secovi Rio elaborou uma lista com algumas recomendações 
sobre esse tema para os condomínios e moradores.

Confira abaixo e divulgue as dicas para os seus conhecidos e familiares:
1- Com mais tempo livre em casa, que tal aproveitar a família reunida e relembrar 
algumas brincadeiras antigas, como dominó, jogo de dama, xadrez, pular corda e 
amarelinha? Esse tipo de atividade ajuda a estreitar laços afetivos e ainda favorece 
a integração entre pais e filhos.
2- Muitos aplicativos e canais do YouTube disponibilizam aulas gratuitas de 
dança e outras atividades físicas. Que tal usá-los para se exercitar e manter o 
corpo em movimento?
3- Se você gosta de cozinhar, esse período da quarentena é bastante favorável. 
Use a internet para buscar novas receitas e fazer pratos saborosos em família.
4- Outra dica é usar o tempo livre para colocar a leitura em dia e contar histórias 
para os filhos.
5- Algumas TVs por assinatura liberaram o acesso gratuito aos canais, 
especialmente os infantis. A GloboPlay, por exemplo, durante 30 dias, 
disponibilizou gratuitamente canais com programação para a família.
6- O Telecine e a Walt Disney Company liberaram seus canais nas plataformas e 
operadoras em que seguem disponíveis. As operadoras Oi TV, Sky, Vivo TV, NET 
e Claro TV também aderiram à iniciativa e estão ofertando conteúdos de graça 
aos clientes.
7- Outra dica é o Festival MúsicaEmCasa, que acontecerá até o dia 29 de março, 
com transmissão de shows pelo Instagram, entre 19h e 21h30. Nomes como 
Sandy, Michel Teló, Paula Fernandes e Melim estão na programação. Para acessar, 
basta seguir o perfil www.instagram.com/festivalmusicaemcasa e aproveitar!
8- A Faber-Castell liberou de forma gratuita, até o dia 19 de abril, os acessos a 
todos os cursos de desenho do seu site. Tudo on-line. Ótima opção para crianças 
e adolescentes.

E lembre-se: todos precisam colaborar na luta contra o coronavírus. 

Fique em casa!
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Em meio a tantas mudanças causadas pela pandemia do coronavírus no Brasil e no 
mundo, muitos profissionais e empresas tiveram que adotar novos hábitos para 
não deixar a produtividade cair.
Num momento desafiador para o ramo da saúde e para o setor econômico, é 
importante que trabalhadores de diferentes setores, incluindo os do mercado 
imobiliário, atuem com planejamento, estratégia e organização. Esse é o caminho 
para continuar tendo uma gestão de excelência, sem comprometer as metas e os 
resultados esperados.

Pensando nisso, o Secovi Rio elaborou uma lista com algumas dicas de gestão 
para esse período de quarentena em que muitas pessoas estão trabalhando em 
regime home office, confira:
1- Se você está trabalhando de casa durante a quarentena, lembre-se de reservar 
um espaço apropriado para suas atividades. Nada de trabalhar do sofá ou deitado 
na cama, com o notebook no colo. Além de prejudicar sua coluna, tal hábito pode 
causar preguiça e diminuir seu rendimento.
2- Caso você não tenha um escritório em casa, reserve uma mesa e uma cadeira 
confortável para cumprir seu expediente.
3- O local deve ser arejado, tranquilo e ter boa iluminação.
4- Converse com seus familiares para que eles entendam que, mesmo de casa, 
você precisa cumprir as atividades de trabalho com responsabilidade. Por isso é 
importante que você não seja interrompido para resolver assuntos domésticos 
ou pessoais.
5- No caso dos síndicos, a recomendação é não convocar assembleias ou reuniões 
presenciais. O mais adequado é usar a tecnologia e realizar as reuniões por 
videoconferência. Plataformas como Skype e Zoom podem ajudar bastante.
6- Mantenha-se conectado ao computador, e-mail e celular para falar com 
colegas de trabalho sempre que necessário.
7- Gerencie seu tempo para que você não perca a organização neste momento de 
quarentena. Uma boa estratégia é criar uma lista de atividades para o dia ou para a 
semana.
8- Defina prazos para o cumprimento das suas metas e estabeleça as prioridades. 
Caso você tenha uma equipe, é importante continuar delegando as tarefas 
normalmente e acompanhar o andamento de cada uma delas, sempre passando 
os feedbacks necessários.
9- Lembre-se de que sua mesa de trabalho deve estar sempre organizada e limpa 
para reduzir o risco de improdutividade na sua rotina.
10- Nos condomínios, os síndicos devem manter os moradores e funcionários 
cientes das medidas de prevenção e sempre investir em uma comunicação 
transparente para enfrentar este momento crítico.

Lembre-se: fique em casa! 9
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Com a suspensão das aulas nas instituições de ensino de diversos estados, 
incluindo a UniSecovi Rio, para combater a proliferação do coronavírus no país, 
muitos estudantes se viram diante de um grande desafio: como manter a rotina de 
estudos longe das salas de aula?

A boa notícia é que, graças à tecnologia, é possível continuar buscando 
conhecimento. O Secovi Rio elaborou uma lista com algumas recomendações 
para quem quer estudar durante a quarentena. Confira:
1- O período de isolamento não deve ser entendido como um momento de férias 
para os estudantes, seja qual for a idade deles. É fundamental buscar conteúdo de 
qualidade na internet, fazer cursos on-line e manter contato com os professores 
por e-mail, telefone ou WhatsApp.
2- A regra é: não fique parado. Se você não quer ou não pode fazer um curso 
on-line, vale a pena usar o tempo em casa para ler novos livros ou produzir 
artigos dentro do seu ramo de atuação.
3- Outra dica é usar as redes sociais a seu favor. Muitos professores e especialistas 
estão disponibilizando vídeos e transmissões ao vivo para o público sobre diversos 
temas. A equipe da UniSecovi Rio tem usado as redes sociais do Secovi Rio para 
postar vídeos sobre o segmento imobiliário toda semana.
4- Para quem tem crianças em casa, a regra é a mesma. É importante que os pais 
continuem incentivando a leitura e a realização de atividades didáticas. Vale usar 
a internet para buscar dicas e sugestões de outros pais.
5- O site da Fundação Getulio Vargas (FGV) tem mais de 50 opções de cursos 
gratuitos com carga horária de 5 a 15 horas. Os conteúdos englobam gestão, 
estratégia de negócios, marketing, finanças e áreas correlatas.
6- A Universidade de São Paulo (USP) oferece 16 cursos on-line gratuitos. Após a 
conclusão das aulas, os alunos podem solicitar o certificado, que é pago 
separadamente.
7- O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) também conta com mais 
de 15 cursos grátis sobre temas como finanças, comunicação empresarial e 
empreendedorismo. Ao final, os alunos também têm direito ao certificado de 
conclusão.
8- O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) oferece 
mais de 100 cursos em áreas como empreendedorismo, mercado e vendas, 
gestão de pessoas e legislação. A carga horária das aulas varia de 2 a 40 horas e 
também é possível emitir um certificado de participação.
9- A Universidade de Harvard oferece centenas de cursos on-line gratuitos em 
áreas como direito, literatura, história, estatística e programação. As aulas são 
ministradas em inglês e também é possível adquirir o certificado no final.
10- A plataforma Udemy liberou cursos de tecnologia da informação e outros 
conteúdos da área de programação e tecnologia.
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Neste momento em que o mundo inteiro está mobilizado para combater o avanço 
do coronavírus, informação e conscientização são fundamentais para toda a 
população. 

Pensando nisso, o Secovi Rio listou algumas recomendações importantes para o 
período da quarentena. Veja:
1- Busque ficar informado sobre a doença em sites oficiais (como o do Ministério 
da Educação, entre outros) ou por meio de veículos de comunicação sérios.
2- Não repasse notícias ou áudios de fontes não confiáveis pelo WhatsApp 
porque isso pode gerar pânico entre as pessoas.
3- Muitos moradores de condomínios estão fazendo ações de solidariedade para 
os vizinhos idosos, colocando-se à disposição para ir ao supermercado ou à 
farmácia. Incentive esse tipo de atitude em seu condomínio e ajude a divulgar.
4- Não acredite em tudo que é postado nas redes sociais. Como já mencionamos, 
a melhor forma de se informar é por meio de fontes oficiais.
5- Se você for ao mercado comprar alimentos, não precisa levar um estoque de 
produtos. Compre apenas o suficiente para o consumo da sua família e evite que 
as prateleiras fiquem vazias sem necessidade.
6- O mesmo vale para a compra de álcool em gel, que está em falta em diversas 
farmácias. Se você achar o produto, não precisa levar todas as embalagens para 
casa. Pense nas outras pessoas e compre apenas o que for necessário para sua 
rotina.
7- A quarentena é um período de isolamento fundamental para combater o 
coronavírus. Sendo assim, não devemos usar esse momento com mais tempo livre 
para visitar amigos, familiares ou fazer reuniões em grupo. A regra é: fique em casa.
8- Muitos pesquisadores estão trabalhando seriamente para encontrar soluções 
ou a cura do coronavírus. Enquanto isso não acontece, evite ficar se medicando 
sem recomendação de um especialista e não acredite em indicações repassadas 
por grupos de WhatsApp ou redes sociais.
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