Informativo AAAPB
Editorial
Esperamos que todos tenham gostado da 1ª edição do Informativo AAAPB!
Levando em conta as sugestões e dicas recebidas, apresentamos aqui a 2ª edição, para
que todos continuem se mantendo informados sobre os acontecimentos na AAAPB.

Noite do Nicodemus
A Noite foi realizada na última
segunda, dia 30/11, e contou
com a presença de mais de 250
pessoas, entre velhos e alunos
que prestigiaram a turma 78 e
os destaques do ano. Obrigada
pela presença de todos!
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PRESIDÊNCIA
“Falling down is how we
grow. Staying down is how
we die”
É com essa filosofia
que a 82 tem encontrado a
motivação para a Diretoria.
O ano está acabando, e
ainda há um longo caminho
a
ser
percorrido
para
reerguer a AAAPB, mas esse
mês
tivemos
alguns
progressos, especialmente
quanto ao contexto interno.
CONTRATO DE CESSÃO
A SPDM enviou à
Reitoria uma proposta de
contrato de 5 anos, que foi
analisada e alterada em
alguns pontos. Agora, essa
contra
proposta
foi
aprovada no Conselho do
Campus São Paulo e segue
para assinatura da Reitoria
e da SPDM.
Esse novo contrato
garante que a Universidade
pague as contas da AAAPB,
mas ainda não dá o
respaldo necessário para
investimentos estruturais, por
exemplo, as obras do
alvará.

ALVARÁ DE
FUNCIONAMENTO
Recebemos esse mês
um telegrama da prefeitura
nos
intimando
a
comparecer
e
prestar
contas
a
cerca
do
andamento
das
obras.
Fizemos um relatório com
tudo aquilo que já foi feito e
solicitamos prorrogação do
prazo.
Receberemos
a
resposta
na
próxima
semana.
Avançamos
na
arrecadação de verba com
professores pelo livro ouro,
mas ainda estamos muito
aquém
da
verba
necessária. Ainda assim,
conseguimos autorizar um
complemento da reforma
elétrica, a instalação do
sistema de alarmes e do
para-raios.
No
próximo
informativo
enviaremos
fotos das obras e das notas
fiscais.
INTERUNIFESP
No contexto externo,
nossos atletas retornaram
vitoriosos de mais uma
edição do InterUnifesp!
A
competição
foi
realizada na cidade de
Sumaré entre 20 e 22 de
Novembro.
O
segundo

colocado foi o Campus da
Baixada Santista, e a vitória
foi
bastante
apertada:
vencemos apenas no último
jogo. Que essa vitória nos
estimule a treinar com ainda
mais afinco e voltar a honrar
a AAAPB, e que essa
competição sirva para nos
mostrar que ainda há muito
trabalho a ser feito.
Parabéns aos atletas
e aos torcedores da Escola
que compareceram ao
InterUnifesp!

TESOURARIA
Na nossa última edição foi
exposto o problema do
CNPJ que, no dia 24 desse
mês, teve sua conclusão. A
partir dessa data, nossa
situação
é
novamente
ATIVA e, para isso, não
podemos
deixar
de
agradecer aos esforços da
Maque’s Contabilidade e a
grande ajuda do Caio Kzan,
da turma 79. Ainda estamos
buscando
maneiras
de
melhorar a situação da
tesouraria, mas esse com
certeza é um grande passo
para começarmos.
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EXTERNO
Neste
feriado
da
consciência
negra
foi
realizada a 5ª edição do
InterUnifesp em Sumaré. A
disputa com a Baixada foi
acirrada até o último jogo,
mas terminou com a Escola
campeã da competição
pela terceira vez. O evento
foi considerado um sucesso
contando com um público
de mais de mil pessoas
presentes, sobretudo nas
festas.
No sábado dia 21/11
foi realizada a votação de
cargos na Leamesp. Mais
uma vez conseguimos a
segunda tesouraria da liga,
proporcionando uma boa
fiscalização dos gastos e
proporcionando
uma
redução de custos para
diminuir as inscrições. O ABC
ganhou a presidência da
liga e Sorocaba, a vicepresidência. Botucatu ficou
com a primeira tesouraria.
Quanto a questão da
secretaria, foi aprovada a
formação
de
uma
secretaria para a PréIntermed, comandada por
Mogi, e uma para a

Intermed comandada pela
Porcada.
Foi
aprovada
também a formação de
comissões comandadas por
um dos cargos da liga, das
quais
cada
uma
será
responsável por cuidar das
praças esportivas e suprir
todas as necessidades dessas
para que as competições
possam ser realizadas com
um
maior
padrão
de
qualidade, e com todas as
faculdades
da
liga
se
empenhando
para
a
realização destas.

INTERNO
ALVARÁ
Encaminhamento
do
pedido de instalação de
para-raios, uma das obras

necessárias para obtenção
do alvará de funcionamento
da AAAPB.
ENTULHOS
Em conjunto com empresa
especializada de limpeza,
concluímos a retirada de
entulhos,
especialmente
próximos à entrada do
prédio. Outros locais como
almoxarifado dos DMs e
corredor próximo à quadra
de tênis foram limpos.

PINTURA AAAPB
A pintura do térreo do
prédio foi realizada em
conjunto com membros da
Diretoria 2016 e demais
alunos. Aproveitamos para
agradecer a todos que
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participaram
atividade.

dessa

QUADRA VELHA
Foi realizado o fechamento
dos buracos presentes nas
paredes da quadra.

ESPORTIVO
O mês de novembro
foi marcado por dois eventos
esportivos. O primeiro deles,
Interturmas, aconteceu na
semana de 9 a 13 e teve a
79 como campeã geral.
Seguem os resultados de
cada modalidade:
ATL M: 79
HM: 79
VM: Velhos
FSM: Velhos
BM: 79
TMM: 79
FC: Turmas pares
XD: Velhos

ATL F: 81
HF: 79
VF: 79
FSF: Velhas
BF: 80
TMF: Velhas
TC:80

Além disso, tivemos a
última competição externa
do ano, o InterUnifesp.
Apesar
de
ser
uma
competição a qual muitos
atletas e técnicos não dão
valor, pudemos perceber
esse ano, mais uma vez, a
melhora no nível esportivo

da competição e a presença
de diversos duelos acirrados.
Fomos campeões por uma
diferença de apenas 5
pontos, o que demonstra que
não somos tão superiores em
relação
a
nosso
maior
adversário da disputa, a
Baixada
Santista.
Começamos na sextafeira com duras derrotas no
FSF, VM e FC, sendo que
neste ultimo perdemos por
desistência. Mas fomos nos
reerguendo,
iniciando
as
vitórias com o TMF, numa
disputa
acirrada
contra
Diadema.
No
sábado,
tivemos importantes vitórias
que nos levaram às finais.
Domingo às 8h, nosso VF
começou muito bem o jogo
contra a Baixada, mas

acabamos perdendo por
1x3.
Dessa
forma,
precisaríamos ganhar todos
nossos jogos e a Baixada
ainda precisava perder uma
de suas finais. Em um HM
disputadíssimo até o ultimo
segundo, garantimos a luta
pelo título com o resultado
de 30x29. Com a derrota da
Baixada no VM para Osasco,
faltou o HF, que fez uma
partida tranquila (=surra)
ganhando de 30x18. Ao fim
da partida a "medicina"
pode
estender
seu
bandeirão e desempatar a
competição,
mostrando
quem
é
o
verdadeiro
campeão.
Infelizmente
o
InterUnifesp ainda é uma
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competição desvalorizada,
mas é com os pequenos
passos que se chega longe.
Agradecemos mais uma vez
a todos que defenderam a
Escola, em quadra, na
piscina, na torcida. Esse é só
o início. vvvvvvvvvvvvvvv
MODALIDADES
CAMPEÃS:
TMF, HM, HF, BM, BF, NTÇF

LOJINHA
O mês de novembro para a
Lojinha foi um sucesso!
Vendemos
praticamente
todos os novos produtos
encomendados (shortinhos e
moletons), além de termos
recebido
mais
de
200
encomendas de batas do
interturmas!
Realizamos
também o pedido das batas
do InterUnifesp que foram
incluídos no pacote da
competição.

SOCIAL
Nesse último mês, o social
realizou diversos eventos na
tradicional sede campestre
AAAPBística, a Rua dos
Otonis.
No
sábado
da

"PintAAAPB",
nossos
volks
encheram-se de alegria e
renovação enquanto nossos
diretores
e
agregados
realizavam esse belo projeto
e recuperavam suas energias
com uma boa breja gelada.
No domingo, ainda no
contexto da pintura, a Rua
dos Otonis encheu-se ainda
mais com o término da
primeira fase da prova da
residência da turma 78. Os
recem-velhos encheram as
calçadas para apreciar o
sabor de uma brejosa e
comemorar a realização de
uma grande etapa da vida
(ou para afogar as mágoas).
Logo depois, o maior
evento
esportivo
da
Associação trouxe às quadras
e,
consequentemente,
à

Otonis, um grande número
de indivíduos com sangue
nos olhos para defender as
cores de suas turmas e para
logo em seguida aproveitar
sem
moderação
as
gostosuras do malte e da
cevada. A tradicional "breja
do interturmas" foi realizada
de maneira atípica na
segunda
e
na
quarta
apenas,
porém
com
resultados muito proveitosos.
No
último
dia
de
interturmas, foi realizada uma
grande festa temática na
Otonis, que já estava lotada
de Old Spice. O Día de los
muertos,
com
grande
contribuição da turma 79, foi
um grande sucesso que
reuniu diversos indivíduos em
um
ambiente
com
decorações
propícias
e
inexoráveis. Além da famosa
cerveja, outros gorós foram
servidos para compor ainda
mais
o
ambiente
(por
exemplo, tequila, mojito e o
"cebollón"). E para agregar
ainda mais, contamos com a
ilustre presença de um
delicioso food truck servindo
pratos típicos mexicanos.
Fechando esse mês, tivemos
outra grande e histórica
competição: o Interunifesp.
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Nesses três dias na pacata
cidade de Sumaré do Sul,
nosso pequeno volks rodou,
por
vias
da
Avenida
Rebouças, mais jardas que
Forrest Gump. Muitas brejas
foram vendidas (não sobrou
nenhum fardo no carro de
nosso amigo Danilão) e Askov
foi um grande sucesso, uma
vez que apresentamos o
"Lemon flavor", o novo e
delicioso sabor de Askov que
vai dar o que falar no verão.
Sendo assim, a competição
foi um sucesso para os sociais,
que
agradecem
a
contribuição de todos os
envolvidos.
#pautora
#informativoquedormeosocial
leva
#jaébanho
#vidalnoslençoisfreaticos
#deixaosgarotobrincar
#heinsenbergtatubola
#unifespbailedefavela
#astronautademarmore

ajudar muito o Hospital do
GRAACC!
As
equipes
campeãs foram: Natação
EPM, na categoria de maior
metragem (6175m), e o SESC
Vila Mariana, na categoria
de
maior
equipe
(29
integrantes)! Agradecemos a
todos que participaram, pois,
assim, conseguimos contribuir
para garantir a crianças e
adolescentes com câncer,
dentro do mais avançado
padrão científico, o direito de
alcançar todas as chances
de cura com qualidade de
vida.
Além do Água-Vida,
EXTENSÃO
tivemos bons resultados com
No dia 14 de novembro,
o Sangue de Índio!
realizamos o XI Água-Vida! O
Velhos: 2 doações
evento foi um sucesso e, com
79: 5 doações
certeza,
conseguiremos

80: 4 doações
81: 5 doações
82: 11 doações
83: 17 doações
Mesmo
que
o
Interturmas tenha terminado,
o Hemocentro HSP/UNIFESP
está de portas abertas para
todos aqueles que não
conseguiram
doar
no
período. Muito obrigado a
todos que conseguiram doar
e parabéns às turmas mais
novas, que deram um show
nas doações!
No mês de dezembro,
realizaremos, nos dias 5 e 6, o
tradicional Saúde e Prato
Cheio - Edição de Natal.
Trata-se de uma campanha
de
arrecadação
de
alimentos,
onde
nos
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PATROCÍNIO

instalaremos
em
alguns
supermercados
e
montaremos uma espécie de
ambulatório social, em que os
alunos farão aferição de
pressão,
medição
de
glicemia e circunferência
abdominal, em troca das
doações.
Os
alimentos
arrecadados
serão
destinados à Cruz Vermelha
Brasileira - CVB e ao Centro
de Recuperação e Educação
Nutricional
CREN.
Aos
interessados,
confirmem
presença no evento do
Facebook “XI Saúde e Prato
Cheio - Edição de Natal” e
preencham o formulário que
tem na descrição do evento.

No mês de novembro o
patrocínio fez o lançamento
da Campanha Nicofit. Os
sócios da AAAPB agora
contam com um convênio
com o melhor Nutricionista
Esportivo do mercado - José
Balestrin – com um preço
bem abaixo do praticado no
mercado. Além disso, o
Restaurante CBF-NICODEMUS
também aderiu à campanha
alterando parte do seu
cardápio do almoço e
Coffee-Break a fim de trazer
opções
mais
saudáveis,
ajudando ainda mais nossos
atletas com sua dieta.
Nesse
mês,
também
ajudamos o Departamento
de Extensão da AAAPB a
organizar o XI Água Vida
através da mobilização de

empresas
parceiras.
Conseguimos que a empresa
Top Troféus nos fornecesse os
dois troféus dado as equipes
campeãs e a empresa de
artigos
aquáticos
HammerHead
as
toucas
disponibilizadas no Kit. Tais
benefícios nos possibilitaram
poupar os gastos inerentes a
organização
da
competição, possibilitando
uma maior doação ao
GRAACC.
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Resultados
Liga Paulista

NDU
VM :
Paulista 1x3 FMU
HF:
Paulista 12 x 18 FGV
FSM:
Paulista 9 x 4 Unifesp Diadema
Paulista 3 x 0 Eng. São Judas (W.O.)
Paulista 1 x 2 Unifesp Osasco

BF:
Paulista 46x42 Med ABC

Fupe
FSM:
Paulista 3x1 Santa Casa

INTERUNIFESP
FSF
Paulista 1x2 Diadema
FSM
Paulista 4x7 Diadema
BF
Paulista 40x3 Baixada
Paulista 28x22 Osasco (Final)
BM
Paulista 55x10 Diadema
Paulista 85x20 Guarulhos
Paulista 32x15 SJC (Final)
FC
Paulista (WO) x Diadema

NTÇ M
1º Baixada
2º Paulista
NTÇ F
1º Paulista
2º Baixada
HM
Paulista 32x27 Osasco
Paulista 30x29 Baixada (Final)
HF
Paulista 34x4 Diadema
Paulista 35x4 SJC
Paulista 31x19 Baixada (Final)

VF
Paulista 2x0 Guarulhos
Paulista 2x0 Osasco
Paulista 1x3 Baixada (Final)
VM
Paulista 1x3 Osasco
TMF
Paulista 3x0 SJC
Paulista 3x0 Diadema (Final)
TMM
Paulista x Guarulhos (WO)
Paulista 3x1 SJC
Paulista 0x3 Osasco (Final)
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Próximos eventos
Dezembro

Saúde e Prato
Cheio

Eventos
06/12 – Saúde e Prato Cheio
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