Décimo Segundo Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP

Testes de COVID-19
Em quatro dias inteiros de trabalho intenso, a Plataforma Pasteur-USP realizou testes de
COVID-19 nos moradores do CRUSP, agentes da Guarda Universitária, servidores da SAS e
policiais militares que atuam na CUASO. Por meio do processo de testagem molecular, com
contraprova confirmatória, foi possível identificar pessoas que naquele momento estavam
infectadas com o SARS-Cov-2 e tomar providências imediatas de isolamento, alimentação,
orientação, proteção e acompanhamento da saúde dessas pessoas que, felizmente, passam todas
bem.
A SAS agradece a Plataforma Pasteur-USP pela iniciativa, bem como os apoiadores: HU,
Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, Frente Universitária de Combate a
COVID-19, Plantão Saúde e servidores da SAS, que não mediram esforços para que essa
empreitada bem-sucedida pudesse ocorrer.

Violência de gênero
O Escritório USP Mulheres e a SAS estreitaram parceria para atuar juntos no CRUSP.
Como alertado pela ONU Mulheres e noticiado pela grande imprensa em todo o mundo, durante
a pandemia de CoVid-19 tem se observado aumento de registros de violação dos direitos das
mulheres e meninas em vários países. Particularmente da violência que acontece dentro de casa:
a violência doméstica e familiar.
O Escritório USP Mulheres continua trabalhando online para acolher e orientar mulheres da
comunidade USP que estejam vivendo situações de violência. O e-mail direto para esse serviço
é: orienta.uspmulheres@usp.br.
No site do Escritório USP Mulheres, está disponível para leitura e download a cartilha Violência
de Gênero na Universidade: onde buscar ajuda?, além de outros materiais e
informações: http://uspmulheres.usp.br/
O Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM) da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo fez um guia rápido com as principais informações sobre o
funcionamento de serviços e órgãos que auxiliam na garantia dos direitos das mulheres durante
a pandemia de COVID-19. As publicações da Defensoria estão disponíveis na
página: https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=6530
Lembramos também que, na SAS, as assistentes sociais estão plenamente disponíveis para
atendimento.

Doação de máscaras
Por meio da FAU, os moradores do CRUSP receberam a doação de 2.000 máscaras da Victória
Chukri Garcia Fernandes, aluna do 3º ano de arquitetura e urbanismo. O modelo doado foi
criado pelo avô da Victória, que as produz em uma máquina criada por ele próprio. Em nome
dos moradores do CRUSP, a SAS agradece à FAU, Victória e sua família pela generosidade da
doação.
Distribuição de máscaras
A SAS fez a distribuição de máscaras faciais a todos moradores do CRUSP, porém a
obrigatoriedade de seu uso em locais públicos faz com que tenhamos que intensificar essa ação.
Com a ajuda do DCE Livre da USP - Alexandre Vannucchi Leme, faremos em breve uma nova
rodada de distribuição de máscaras. A falta de produto no mercado ainda é significativa, mas o
setor financeiro da SAS está empenhado em contornar essa limitação.

Mantenham-se protegidos, com saúde.
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