2º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP – 25/03/2020

Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP,
1. Foram espalhados dispensadores de álcool-gel em locais estratégicos do
CRUSP, tais como na área de acesso aos elevadores no primeiro pavimento de
todos os blocos, no alojamento do Bloco C e no corredor das mães no Bloco A.
Estamos em tratativas com fornecedores para garantir a reposição constante do
produto, que se encontra em falta no mercado.
2. Forneceremos prontamente a todos os apartamentos materiais de limpeza que
dispomos em nosso almoxarifado: água sanitária, detergente e sacos de lixo. A
compra de outros materiais está em andamento pela Divisão de Finanças da
SAS. Assim que chegarem, faremos a distribuição. Por falar em distribuição,
começaremos a montar os kits de limpeza e, em seguida, iremos distribuí-los a
cada apartamento, de porta em porta, para evitar aglomerações.
3. Fizemos contato com a direção de todas as Unidades localizadas na CUASO
para verificar a possibilidade de receberem, em suas dependências, com toda
segurança que o isolamento social requer, moradores do CRUSP que possam
usar computadores e/ou acessarem à internet. Até o momento, temos:

IFUSP. Há uma ampla e potente rede WiFi instalada em toda sua área que pode ser
mantida funcionando durante o período de quarentena. O WiFi EDUROAM pode ser
acessado praticamente de qualquer ponto do Instituto, mas o melhor acesso está na
região em torno da biblioteca e da lanchonete, onde há mesas disponíveis. Por razões de
segurança, esses espaços poderão ser usados no período diurno, das 6:00 às 18:00 h.
IAG. Disponibiliza o uso da Sala Pró-Aluno para até 5 moradores do CRUSP,
adicionalmente aos alunos do próprio IAG, que já possuem acesso à sala. Os
interessados devem entrar em contato com a sra. Mirian Sawada <mmsawada@usp.br>,
assistente acadêmica da Unidade.
IGc. Estará aberto aos alunos da Unidade para se conectarem à internet e assistirem às
aulas virtuais.
1. Estamos atentos à saúde mental dos moradores do CRUSP. O Escritório de
Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação e o Programa Acolhe USP da SAS
trabalharão conjuntamente em colaboração para atender as demandas dos
moradores do CRUSP por acolhimento, orientação e ajuda relacionados a sua
saúde mental. Entrem em contato
Por email: escritoriodesaudemental@usp.br
Pelo formulário: https://sites.usp.br/esm/formulario-do-esm/

Em caso de emergência, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV): 188.
Atenciosamente,
Gerson Y Tomanari e Equipe Gestora
Superintendência de Assistência Social - SAS.

