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A Superintendência de Assistência Social está empenhada em transformar o CRUSP em local com agradáveis condições de moradia e de convivência, 

conforme tem demonstrado em suas ações: reforma da passarela central, reforma do Restaurante Central, projeto de reforma dos 1º e 2º andares do Bloco 

G, construção do “Espaço Livre Artístico 2012” e ainda a revitalização do espaço entre o Restaurante Central e o DCE.  
 

A pintura externa e em todas as áreas comuns internas: corredores, cozinhas, salas de estudos, sala de TV, batentes e portas de entrada dos 

apartamentos, etc. dos blocos faz parte desse escopo de ações, incluindo serviços de manutenção elétrica, hidráulica e também serviços de pedreiro, além 

de reparos de portas e fechaduras. Há mais de 20 anos o CRUSP não é pintado.  
 

Em 26/04/12 foram notificados os moradores do Bloco F, escolhido para o início da pintura, através de comunicação entregue em cada apartamento. Os 

serviços serão realizados em horário comercial e, eventualmente aos sábados e domingos, de modo a não atrapalhar a rotina nem o descanso dos 

moradores.   
 

Visando otimizar os serviços, solicitamos que retirem todos os pertences dos corredores como plantas, móveis entre outros materiais, evitando também 

transtornos e danos a esses materiais.  
 

Solicitamos a colaboração de todos os atuais moradores no sentido de não se oporem à pintura externa das portas e áreas do entorno do apartamento, a 

fim de que o serviço seja executado em harmonia e eficiência. Após a conclusão dos serviços de pintura, a SAS estará aberta para avaliar solicitações de 

moradores que desejem mudar a aparência das portas dos referidos apartamentos. 
 

O processo licitatório de contratação da empresa que está executando os serviços foi longo, burocrático e planejado para que tudo aconteça da melhor 

maneira possível, dentro das mínimas condições de urbanidade e civilidade.  
 

A SAS continuará, como sempre, aberta ao dialogo e ao acolhimento de sugestões que possam melhorar nossos objetivos comuns.  
 

 

Desculpem o transtorno, mas estamos trabalhando pelo CRUSP. 

Prof. Dr. Waldyr A. Jorge 
Superintendente de Assistência Social -SAS-USP 
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