Caros Professores,
Espero que todos e todas estejam bem de saúde e seus familiares também.
Estamos passando por um momento grave, único e sem qualquer paralelo com
experiências anteriores. Desde 14 de março, seguindo determinação do Governo do
Estado, estamos com as atividades educativas e de visitação do palacete suspensas
por prazo indeterminado. No dia 18 de março a suspensão das visitas foi estendida
às áreas verdes do Parque Lage.
Nossos funcionários estão trabalhando em regime de “home office”, enquanto que os
colaboradores responsáveis pela limpeza e segurança do Parque fazem turnos
escalonados. Criamos um grupo gestor que vem mantendo reuniões diárias para
acompanhar o desenrolar da crise sanitária e seu impacto nas atividades da EAV e
do palacete.
Neste momento em que o mundo tem mais dúvidas do que certezas, seja quanto ao
modo mais adequado para conter a pandemia seja quanto ao tempo necessário de
duração das medidas de isolamento, estamos procurando aprender com as
dificuldades e encontrar novos modos de trabalho, cooperação e sustentabilidade.
Tenham certeza de que o maior objetivo do Grupo Gestor é garantir o bem-estar
físico e financeiro de colaboradores e professores, os principais ativos de nossa
Escola. Estamos, juntamente com a AMEAV, buscando formas de atrair e manter
nossos alunos, por meio de uma comunicação ativa em nosso site e redes sociais. A
viabilidade de aulas, encontros, palestras, compras em lojas e passeios virtuais pelo
parque ou pelo acervo estão sendo discutidas.
Tomamos providências imediatas quanto à contenção de despesas, no intuito de
sobrevivermos nessa crise com o saldo ainda existente em conta corrente, ajustando
alguns serviços prestados ao momento de suspensão de atividades.
Quanto à remuneração dos professores, os pagamentos previstos para o mês de
março serão depositados até o quinto dia útil de abril, uma vez que a EAV dispõe
dos recursos necessários. Estamos estudando alternativas para alunos e
professores, caso a situação de isolamento venha a se prorrogar por mais tempo.
Sabemos que a EAV já passou por inúmeros momentos difíceis e que conseguiu
sempre garantir sua relevância no ambiente cultural brasileiro, honrando seus
compromissos com alunos, professores e colaboradores. Nosso objetivo é que,
desta vez, mesmo com todas as dificuldades, não seja diferente.
Por esse motivo, contamos com o empenho e o profissionalismo de cada um para
que possamos enfrentar as dificuldades e transformá-las em aprendizado, criando
novos modos de trabalho e cooperação.

Estamos abertos a sugestões que venham a colaborar para a sustentabilidade da
EAV.
Grande Abraço e Saúde para todos
Yole Mendonça
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