
 
 
18/08/2021 – II Comunicado Reforma Bloco D  
 
Prezadas (os) moradoras (os) do CRUSP, 

Dando prosseguimento a reforma dos Blocos do CRUSP que será iniciada pelo Bloco D, 
o Serviço Social da SAS tem contatado todas/os as/os moradoras/es desse Bloco, assim 
como seus hóspedes, para conhecer suas necessidades, oferecendo possibilidades 
para a melhor transição no período de obras. 
 
Expectativas particulares, como por exemplo o caso de moradoras/es que desejam 
permanecer juntas/os, têm sido equacionadas dentro das melhores possibilidades, 
como por exemplo encaminhando-as/os para os apartamentos que eram antes 
utilizados como Alojamentos Coletivos. O processo tem, de fato, sido conduzido com 
absoluto respeito e zelo com relação às/aos alunas/os moradoras/es da USP/CRUSP. 

Igualmente, estamos procedendo o levantamento dos móveis e pertences pessoais em 
cada apartamento para buscar soluções racionais e respeitosas com o patrimônio 
pessoal de cada uma/um. Esses dados serão utilizados para contatar empresas de 
mudança e de guarda volumes, visando a facilitar a logística de transporte e 
armazenamento seguro dos móveis e pertences que necessitarem permanecer 
guardados. 

Até o presente, 25 moradores optaram pelo recebimento do auxílio financeiro (sendo 
que 18 já receberam seu primeiro depósito em 10/8, e os demais o receberão em 20/8), 
alguns informaram a saída do CRUSP, alguns já se mudaram para outras vagas no próprio 
CRUSP, enquanto outros estão sendo encaminhados pelo Serviço Social para vagas 
disponíveis no CRUSP (esses números estão sendo constantemente atualizados). 

Paralelamente ao contato com as/os moradoras/es do Bloco D, as Assistentes Sociais 
vêm buscando contato com as/os moradoras/es de outros blocos do CRUSP cujos 
apartamentos possuem vagas disponíveis, e solicitando que acolham as/os colegas 
moradoras/es do Bloco D. Essas vagas disponíveis são avaliadas pela Seção de Zeladoria 
e Manutenção, que procura fazer os reparos possíveis com sua equipe própria 
manutenção ou mesmo pela eventual contratação emergencial de empresa 
terceirizada. 
 
Com esse comunicado buscamos deixar claro as ações que vêm sendo realizadas e 
planejadas pela SAS para que todo o processo transcorra de forma tranquila e 
humanizada. Buscamos, também, dirimir eventuais dúvidas e contrapor a 
desinformação, a qual não contribui para o interesse das/dos estudantes. Por fim, 
desejamos consolidar o engajamento e colaboração de todas/os em torno de uma 
importante conquista da USP. 

Se tiver dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco por meio do e-
mail dps@usp.br 

Atenciosamente, 

Divisão de Promoção Social / SAS 

mailto:dps@usp.br

