
Carta de Reivindicações do Comitê pela Reforma Democrática do CRUSP

Formado por moradores, AMORCRUSP, DCE, APG e demais estudantes apoiadores, o
Comitê pela Reforma Democrática do CRUSP, no contexto da paralisação por permanência,
na data de 20 de setembro de 2022, decidida em plenária dos três setores – estudantes,
funcionários e docentes –, vem por meio desta apresentar as seguintes reivindicações para
a Reitoria da USP:

1. Fim da falta d'água: O problema da falta d'água no CRUSP é recorrente. Durante a
pandemia, por exemplo, mesmo com a moradia esvaziada, foram inúmeros episódios em
que os moradores ficaram sem água em suas casas. Assim, além de soluções
emergenciais a curto prazo, exigimos a garantia do fim do problema, o que deve incluir a
construção de um sistema de reservatórios que sejam suficientes para garantir o
amortecimento das quedas de abastecimento. Em casos de redução da pressão da água
pela SABESP, é responsabilidade da Reitoria da Universidade de São Paulo garantir o
direito à água para todos os moradores, executando as reformas necessárias para tornar a
rede de distribuição hidráulica capaz de manter o fornecimento adequado. Já em uma falta
prolongada de abastecimento por parte da SABESP, o que não tem sido o caso, um plano
emergencial, como o da contratação de caminhões pipas, já precisa estar previamente
elaborado, para evitar qualquer morosidade burocrática.

2. Comprometimento formal com a participação dos moradores na reforma: Garantia
documental de que a reforma de todos os blocos ocorrerá, e que ocorrerá com a
participação dos moradores em todos os blocos, por meio de vias acordadas com os
moradores. Ou seja, que as demandas construídas em Comitê, composto por moradores e
suas entidades, e comunicadas pela Comissão de representantes em contato com a PRIP,
ou qualquer outra instância que venha a assumir a pasta, sejam reconhecidas e
legitimadas. Já as iniciativas por parte da reitoria, no âmbito da reforma, devem ser
previamente comunicadas e decididas em conjunto com os moradores, que serão
informados pela Comissão e tomarão suas decisões em assembleia. Evidentemente,
qualquer processo democrático de reforma só será possível mediante o compromisso
documental da Reitoria, por meio da PRIP, em garantir que todos os blocos do Conjunto
Residencial da USP serão reformados e destinados à moradia estudantil, inclusive os
blocos K e L.

A comissão de representantes será composta por quatro titulares e quatro suplentes, ora
nomeados:

- Mariane de Oliveira (Elvander Quaresma)
- André Linares (Gabriel Keller)
- Roberto Shimoda (João Rosa)
- Lucca Ignacio (Diego dos Santos)

Ainda sobre o compromisso com uma reforma democrática, demandamos que o próximo
bloco alvo de reforma seja o bloco L, a fim de corrigir a redução de vagas provocada pelo
esvaziamento do bloco D.

O fim da falta d'água e a participação dos moradores do CRUSP na reforma da moradia, já
em curso, são as mais urgentes e necessárias reivindicações destacadas nessa carta.



Entretanto, entendemos que a situação do CRUSP e da permanência estudantil envolvem
diversas outras demandas, que por hora não receberão igual destaque, em vistas de nossa
prioridade expressada. Assim, nomeamos outras demandas não negligenciáveis e
necessárias de serem resolvidas imediatamente por parte da PRIP e da Reitoria da USP:
reparo imediato de todos os elevadores do CRUSP, muitos dos quais seguem há meses
sem funcionar; aumento da frota de ônibus circulares nos fins de semana para atender os
moradores do CRUSP e nos horários de pico dos dias úteis; diminuição das filas dos
restaurantes universitários, e a fiscalização do cumprimento dos contratos; fornecimento de
janta aos fins de semana para atender a demanda do CRUSP; retorno do passe livre no
transporte público para moradores do CRUSP; políticas mais efetivas na promoção de
saúde mental para os moradores; aumento para o valor de R$1.000,00 o auxílio-moradia,
as bolsas PEEG e bolsas PUB; e a implementação de um auxílio-financeiro para estudantes
que habitam as moradias estudantis.

Assinam essa carta:
Entidades:
DCE Livre da USP “Alexandre Vannucchi Leme”
AMORCRUSP
APG-USP, Campus Capital, Helenira 'Preta' Rezende
CeUPES Ísis Dias de Oliveira
CEFiSC
GFAUD
Centro Acadêmico XVII de Maio
CEFISMA
CAII
CAF
CA XXXI de Outubro
CEGE
CEFiM
Guima
CAMat
CMR
CAEA
CEE
CAMRN
CA XVII de Maio
CA XXI de Junho
CAELL
CAM
CEC
CAVC
CAEP
CADC - Centro Acadêmico David Capistrano
CA XI de Agosto
CABIO-SPHN
CAPPF
CAER
Grêmio Politécnico



CAFB
UEE
EPEP
DAEF
AEQ
CA FAVO 22
CEQHR
Centro Acadêmico Herbert de Sousa - CAHS

Organizações Políticas:
UJC
MUP
Disparada
Nossa Voz
Movimento Correnteza
Ecoar
Juntos
Campanha Permanência Não É Esmola
Rebeldia - Juventude da Revolução Socialista
Afronte!
UJS
Juventude Já Basta


