
33º Comunicado da SAS aos Moradores do CRUSP –16/12/2020 
 

Prezado(a) Morador(a) do CRUSP, 

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

 

Sistema de Bombeamento de água 

É com grande satisfação que informamos que os transtornos causados pela falta de 
abastecimento de água nos Blocos do CRUSP estão com os dias contatos.  
A Superintendência de Espaço Físico – SEF, atendendo solicitação da SAS, concluiu as 
obras de implantação de um sistema de bombeamento de água para os Blocos do CRUSP 
que está localizado próximo ao Bloco F. Tal sistema entrará em ação sempre que a 
pressão da água proveniente da rua não for suficiente para abastecer as caixas d’água. 
Isso evitará que os reservatórios se esvaziem com o uso, fato que ocasiona a falta de 
abastecimento nos apartamentos.  
Esperamos que essa obra solucione os problemas de falta de água que tanto afligiram 
os moradores do CRUSP nesses últimos tempos. 
 
Alimentação 
 
Informamos que, durante o recesso de fim de ano, o Restaurante das Químicas 
funcionará conforme o cronograma abaixo:  
 
Até 23/12/20   Funcionamento normal 
24/12/2020      Quinta-feira                  Café da manhã, almoço com kit lanche 
25/12/2020      Sexta-feira                    Fechado 
26/12/2020      Sábado                          Café da manhã, almoço com kit lanche 
27/12/2020      Domingo                       Café da manhã, almoço com kit lanche 
28/12/2020      Segunda-feira              Café da manhã, almoço e jantar 
29/12/2020      Terça-feira                    Café da manhã, almoço e jantar 
30/12/2020       Quarta-feira                Café da manhã, almoço e jantar 
31/12/2020       Quinta-feira                Café da manhã, almoço com kit lanche 
01/01/2021       Sexta-feira                  Fechado 
02/01/2021       Sábado                         Café da manhã, almoço com kit lanche 
03/01/2021       Domingo                      Café da manhã, almoço com kit lanche 
A partir de 04/01/2021    Funcionamento normal 
 

Distribuição do Kit Limpeza 

Faremos na próxima sexta-feira, 18/12/2020, a 10ª distribuição do Kit de materiais de 
limpeza para todos os apartamentos do CRUSP. Serão entregues: 01 frasco de 
detergente, 01 frasco de água sanitária, 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: 18/12/2020 - 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 
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. 

Observação: Em caso de chuva a distribuição poderá ser reagendada e os moradores 
serão avisados quanto a nova data de entrega. 

 Atenciosamente 

Equipe Gestora 
Superintendência de Assistência Social - SAS 
 
 

  

 


