Prezados (as) Moradores (as) do CRUSP,

Seguem abaixo informes atualizados a todos (as) moradores (as):
Distribuição do Kit Limpeza
Faremos na próxima sexta-feira, 03/07/2020, a 5ª distribuição do Kit de materiais de
limpeza para todos os apartamentos do CRUSP. Serão entregues novamente: 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 em gel e máscaras reutilizáveis (por número de pessoas
habitando o apartamento na pandemia). A entrega será feita na sede da SAS (entrada pelo
corredor do CRUSP) de acordo com os seguintes horários:

Dia: 03/07/2020 - 6ª 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
Alojamento das Mães: das 12h às 12h30
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 dos
funcionários da SAS, evitem aglomerações no momento da 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
continuará sendo atendido em domicílio e cada morador deve retirar o seu próprio kit.

FAU doa Protetores Faciais à SAS
Agradecemos à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) pela generosa doação de
protetores faciais à SAS, que muito ajudarão na proteção da saúde dos nossos servidores.
Somos especialmente gratos à direção da Faculdade e à equipe que confeccionou os
protetores faciais. Obrigado, FAU!

Programa CRUSP SUSTENTÁVEL
O Prof. José Aquiles Baesso Grimoni do Departamento de Engenharia de Energia e
Automação Elétrica (PEA) da Escola Politécnica coordena uma equipe de estudantes em
torno do projeto “Análise da viabilidade de implementação de painéis fotovoltaicos em
conjuntos habitacionais”. Uma das fases desse projeto prevê o estudo do comportamento
de consumo de energia no CRUSP. Para colaborar com os dados desse estudo, a equipe
de pesquisadores convida os moradores do CRUSP a responder o seguinte
questionário: https://forms.gle/pzDG4xr9zW81tK2U8

Limpeza dos blocos do CRUSP
Lembramos que a higiene e a limpeza das áreas comuns são importantes e necessárias.
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 de inservíveis: 1 a 3 de julho
Conforme relatado anteriormente, uma diversidade de lixos e inservíveis tem sido
descartada de forma e 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. Com o objetivo de coletar e garantir a destinação final
ambientalmente adequada para resíduos inservíveis, iremos disponibilizar uma caçamba
para uso exclusivo dos moradores do CRUSP:
Inservíveis: móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, pedaços de madeira e metais.
Localização da caçamba: em frente ao Bloco A, próximo ao estacionamento.
Período: dias 01, 02 e 03 de julho (quarta, quinta e sexta-feira da semana corrente).
A caçamba deve ser usada somente para descarte de materiais inservíveis. O descarte
nessa caçamba de outros tipos de resíduos (lixo comum, restos de obra, resíduos
vegetais) gera contaminação e impede a destinação final apropriada dos inservíveis.
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