
5º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP - 31/03/2020 

 

Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP, 

 

A equipe gestora da SAS tem despendido esforços para acolher as necessidades dos 

moradores do CRUSP, muitas das quais se acumulam historicamente, bem como para 

encontrar soluções rápidas e eficientes a despeito das condições limitantes que a 

pandemia nos impõe. 

Seguem abaixo informes atualizados a todos(as) moradores(as): 

Higiene e Limpeza 

Faremos a entrega da segunda parte do Kit de Limpeza para todos os apartamentos do 

CRUSP. Na semana passada, foram entregues água sanitária, detergente e sacos de lixo. 

Amanhã, vocês receberão: sabão em pedra (5 unidades), limpador multiuso (5 litros), 

desinfetante (5 litros), álcool em gel (430 g). A entrega será feita na sede da SAS 

(entrada pelo corredor do CRUSP) da seguinte forma: 

Quarta-feira, 01/04 

Bloco A1: das 09h às 09h30 

Bloco A: das 09h30 às 10h 

Bloco B: das 10h às 10h30 

Bloco C: das 10h30 às 11h 

Bloco D: das 14h às 14h30 

Bloco E: das 14h30 às 15h 

Bloco F: das 15h às 15h30 

Bloco G: das 15h30 às 16h 

Pedimos que evitem aglomerações no momento da retirada. Em havendo fila, a 

distância de 2 metros entre pessoas precisa ser mantida. Sugerimos que levem uma 

sacola que comporte o volume a ser transportado. O bloco das mães será atendido em 

domicílio. 

 

 



Saúde 

Por intermédio do Prof. José Ricardo Ayres (FMUSP), o Centro de Saúde Escola 

Butantã (FMUSP) colocou-se à disposição para atender alunos que necessitem trocar 

receitas de medicação de uso crônico. 

Atenção: O Centro de Saúde Escola Butantã (FMUSP) é também uma opção para 

pronto-atendimento para alunos cuja sintomatologia sugira curso clínico severo da 

COVID-19. 

O atendimento de orientação em saúde da SAS recebeu o contato de 30 pessoas desde 

que entrou em funcionamento. Os principais questionamentos dizem respeito aos sinais 

e sintomas da COVID-19 e ao momento adequado para buscar atendimento de 

emergência. Quatro casos foram orientados a buscar atendimento de emergência. 

Nenhum deles necessitou de internação ou teve diagnóstico de COVID-19. [E-

mail: acolheusp@usp.br / WhatsApp: (11) 97154-6880]. 

Transporte 

A SAS intercedeu junto à SPTrans para requerer que os alunos da área da saúde, 

especialmente, médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 

matriculados em programas de residência, bem como graduandos do 5o e 6o anos, 

tenham restabelecidos o benefício da gratuidade e/ou meia tarifa no transporte público. 

Em resposta ao nosso pedido, a SPTrans informa que “os alunos dos cursos da área da 

saúde, com aulas práticas, estágios obrigatórios e/ou residência terão a gratuidade 

gerada normalmente para o mês de abril e a meia cota liberada para compra, podendo 

utilizar o sistema de transporte coletivo (ônibus e trilhos) regularmente”. 

Internet 

Buscando ampliar as possibilidades de acesso dos moradores do CRUSP a 

computadores e internet, a Faculdade de Odontologia disponibilizou 4 computadores da 

sala de computação da Unidade. Os alunos poderão organizar o fluxo e a distribuição do 

uso desses computadores, conforme suas necessidades. O uso da sala e dos 

computadores deverá seguir medidas de higiene e segurança apropriadas. 

Segurança 

A Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária (SPPU) intensificou a 

segurança em todos os blocos do CRUSP. A partir de hoje, 31.03, além das rondas 

permanentes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, os oito blocos contarão com maior 

segurança em suas portarias. 

Bloco das Mães 

As refeições das crianças são entregues diariamente em domicílio. O Kit de Limpeza 

será igualmente entregue em domicílio. A segurança nesse bloco será ampliada. 

 

mailto:acolheusp@usp.br


Alimentação 

Os procedimentos de entrega das refeições estão fluindo com mais rapidez e eficiência 

em comparação ao que tivemos no primeiro dia de funcionamento (24.03). Ainda assim, 

é necessário reforçar a importância de que a fila resguarde a distância mínima de 2 

metros entre as pessoas. 

  

Atenciosamente 

Gerson Y Tomanari e Equipe Gestora 

Superintendente de Assistência Social - SAS 

 


