Prezados(as) Moradores(as) do CRUSP,

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

Distribuição do Kit Limpeza
Faremos na próxima segunda-feira, 01/06/2020, a 4ª distribuição do Kit de materiais de
limpeza para todos os apartamentos do CRUSP. Serão entregues: 01 frasco de
detergente, 01 frasco de água sanitária, 05 pedras sabão, 100 unidades de saco de lixo de
30 litros, 01 frasco de álcool gel e máscaras reutilizáveis (por número de pessoas
habitando o apto na pandemia). A entrega será feita na sede da SAS (entrada pelo
corredor do CRUSP) de acordo com os seguintes horários:

Dia: 01/06/2020 - 2ª feira
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

Procurando assegurar as condições de saúde dos moradores do CRUSP e funcionários da
SAS, evitem aglomerações no momento de retirada e usem as máscaras faciais. Em
havendo fila, a distância de 2 metros entre pessoas precisa ser mantida. Levem uma
sacola que comporte o volume a ser transportado. O bloco das mães será atendido em
domicílio e cada morador deve retirar o seu kit.

Limpeza dos Blocos do CRUSP
A empresa responsável pela limpeza das áreas comuns dos Blocos do CRUSP tem
relatado dificuldades para a execução do trabalho, posto haver moradores contrários à
presença dos servidores terceirizados. Lembramos que a higiene e a limpeza das áreas
comuns são importantes e necessárias. Os lixos das áreas comuns precisam ser
recolhidos. O trabalho dos servidores que atuam na limpeza é de suma importância, assim
como a colaboração de todos para a conservação salubre das áreas comuns dos Blocos
do CRUSP.

Descarte irregular de lixo
Uma diversidade de lixos e inservíveis (como restos de móveis, colchões velhos etc.) tem
sido descartada em locais inapropriados (por exemplo, nos fundos do Bloco B),
acarretando o acúmulo desses materiais ao ar livre e, portanto, ocasionando a proliferação
de insetos e roedores. Esses materiais devem ser descartados nas caçambas próprias
para tal fim, disponibilizadas regularmente pela administração da SAS.

Danos aos dispensadores de álcool em gel
Tem sido frequente o desaparecimento de refis de álcool em gel dos dispensadores
instalados no CRUSP. Alguns dispensadores têm sido vandalizados e quebrados. A SAS
não mede esforços para garantir o suprimento de álcool em gel no CRUSP, mas é
importante compartilhar esse fato que muito nos preocupa.
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