Associação com a
Atlética (A.A.S.P) e
Comissões de Formatura
VANTAGENS E DESVANTAGENS

VANTAGENS:
!

Seguir a TRADIÇÃO do curso de medicina da PUCCAMP;

!

Estar inserido na “FAMILIA” e poder aproveitar os eventos proporcionados por
todas as comissões de formatura e pela atlética;

OBS: Entre os eventos estão as festas, os churrascos, as chopadas, os encontros
no bar Presta Atenção ou Sandrão; os campeonatos; os ensaios da bateria; os
treinos; entre outros.
!

Desfrutar de PRESTÍGIO com os veteranos e dinossauros por ter contribuído
com tempo, dedicação e dinheiro para a realização dos eventos citados a
cima;

VANTAGENS:
!

CONTRIBUIR para atividades ESPORTIVAS na universidade, bem como
promover a medicina da PUCCAMP em campeonatos como a NDU e a
INTERMED ( uma vez que parte do dinheiro pago vai para inscrições de
campeonatos, pagamento de treinadores e aluguel de quadras para
treinos);

!

Ter livre acesso a compra de PRODUTOS da Atlética, principalmente aqueles
com a “papaveira”;

OBS: Vale lembrar que moletons, casacos e alguns tipos de camisetas com
estilo “Abercrombie”, bem como a mochila, podem apenas ser vendidos pela
Atlética, e nunca pelo DASP. Nenhuma sala, com exceção do sexto ano, pode
ter a “papaveira” em seus produtos, segundo as tradição do curso.

VANTAGENS:
!

PROTEGER os membros da sala que quiserem começar a treinar futuramente e
participam dos eventos da Atlética ou Comissões de formatura de opressões
diversas e violência física e moral, inclusive;

!

Poder participar da GESTÃO da Atlética, caso estiver treinando e for escolhido
para DM (diretor de modalidade);

!

Ser considerado turma 49, pelos veteranos envolvidos com as tradições do
curso, uma vez que há o risco deles nos desconsiderarem como turma;

VANTAGENS ECONÔMICAS:
!

Ter o direito de devolução de R$5000,00 do primeiro ano, referente à “dívida
do sexto ano”, caso as tradições da faculdade sejam mantidas até 2019;

!

Possibilidade de realização de FESTAS no quinto e sexto ano, as quais
contarão com a venda obrigatória de, em média, 15 convites para cada
comissão de formatura do curso. Dessa forma, tais festas podem ter, pelo
menos, seu custo coberto por outras comissões;

!

Poder lucrar com o PEDÁGIO da turma 51. Sendo que, o lucro máximo, sem
descontar as despesas do evento, é R$2000,00.

DESVANTAGENS:
!

Continuar com a promoção da violência em alguns eventos, sobretudo por termos
que organizar o “trote da 51” ou a chopada dos bixos;

!

Desviar o dinheiro que poderia ser usado para a formatura para eventos, patrocínio
da Atlética ou festas que somos obrigados a oferecer para a universidade*;
*Isso será discutido nas DESVANTAGENS FINANCEIRAS

!

Usar os recursos financeiros de quem não participa dos eventos da Atlética, ou não
participa de todos os eventos, para beneficiar quem está envolvido com tais
eventos;

!

Dificultar a Declaração do Imposto de Renda, caso a comissão decida abrir uma
empresa, e não guardar as mensalidades em contas pessoais.

DESVANTAGENS:
!

Submeter a Comissão de Formatura da 49 e algumas outras pessoas à
prática de crimes previstos pelo Código Penal Brasileiro**;

**Isso será discutido depois das desvantagens financeiras, uma vez
que elas apontam em que o dinheiro será empregado e quais serão as
obrigações da Comissão na realização dos eventos.
!

Aumentar muito o custo da formatura e dos produtos fotográficos,
excluindo alunos com condições financeiras menos favoráveis;

!

Excluir alunos que discordem ideologicamente com a postura dos
veteranos envolvidos com esta associação.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!

Kit Bicho

Valor: R$5000,00
Prazo: dia 10 de agosto de 2014
Descrição: Esse dinheiro será pago para a atual gestão da atlética para
cobrir o custo de fabricação dos Kits que já foram encomendados e
serão vendidos para a turma 50, bem como outras despesas da atlética
como o aluguel mensal de quadras para treinos e pequena parte de
inscrição e alojamento dos atletas na Intermed. A comissão da 49 não
terá nenhum retorno ou lucro com a venda dos referidos kits.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Patrocínio

de produtos

Valor: R$3500,00
Prazo: novembro de 2014
Descrição: Esse dinheiro será entregue para a próxima gestão da
atlética, assim que ela começar. Não ficou explícito para quais fins essa
quantia é destinada, mas entende-se que seja para auxiliar o
orçamento da atlética com suas despesas, sobretudo na confecção de
seus produtos. Não há retorno desses recursos para a comissão da turma
49.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!JIM

(Jogos Internos da Medicina)

Valor: R$4500,00
Prazo: Início das aulas, fevereiro de 2015
Descrição: Essa quantia é dada para cobrir o custo das camisetas,
alimentos que serão vendidos durante os jogos e aluguel de quadras para
o evento, bem como outras despesas da atlética. Não há retorno
financeiro para a comissão da turma 49.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!SAMUCA
Valor: O Valor estimado será de R$6500,00, de acordo com propostas que recebemos
das empresas de foto e filmagem*
Prazo: Final de agosto de 2014
Descrição: A atlética disponibiliza o modelo que deve ser seguido para a elaboração
da revista e exige que funcionários de filmagem da empresa que fechar o contrato
conosco faça a fotografia dos times e de outros eventos que ela escolher para
compor a revista. No geral, são 80 páginas e 600 exemplares.
*Depende dos serviços de gráfica e filmagem oferecidos pela empresa do contrato
fotográfico e das características da revista.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Atração

para a Pré-Intermed ou
Intercalo (de 2015 até 2019)

Valor: R$600,00 para cada prazo estabelecido. Total: R$3000,00
Prazo: Páscoa de 2015, Páscoa de 2016, Páscoa de 2017, Páscoa de 2018 e
Páscoa de 2019
Descrição: Esse valor deve ser entregue para a atlética sempre na véspera dos
campeonatos, sendo que, se ocorrer pré-intermed, não há intercalo, portanto o
valor é invariável. O Valor pode ser utilizado para o pagamento de DJ ou
banda que for se apresentar.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Atração

para a Intermed (de 2014
até 2019)

Valor: R$600,00 para cada prazo estabelecido. Total: R$3600,00
Prazo: Primeira semana de setembro de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
Descrição: Esse valor é referente à atração de um dia do campeonato a
cada ano que ele ocorrer. A sugestão foi de sempre considerar que a Puc
de Campinas estará disputando a Intermed nesses seis anos e exigir o
dinheiro da empresa do contrato fotográfico. Caso a atlética não participe
do campeonato, o dinheiro não precisará ser usado para este fim.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Gelo

e fogos para a pré intermed ou
intercalo (de 2015 até 2019)

Valor: R$200,00 para cada prazo estabelecido. Total: R$1000,00
Prazo: Páscoa de 2015, Páscoa de 2016, Páscoa de 2017, Páscoa de 2018 e
Páscoa de 2019
Descrição: O Gelo será usado para a conservação das bebidas levadas para
o campeonato e os fogos serão utilizados na torcida. Se a comissão não
quiser por esse dinheiro no contrato fotográfico, o pagamento deverá ser feito
com a divisão do valor entre os atletas que irão para a competição.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Gelo

e fogos para a Intermed (de 2014
até 2019)

Valor: R$200,00 para cada prazo estabelecido. Total: R$1200,00
Prazo: Primeira semana de setembro de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
Descrição: igual ao item imediatamente anterior.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Festas

Juninas de 2015 até 2019

Valor: R$350,00 por festa. Total: R$1750,00
Prazo: Início de julho de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Descrição: Esse valor é para contribuir com o aluguel para a chácara onde será
realizada a festa. Outros gastos extras também podem ser cobrados** como
para a contratação de segurança, contratação de equipamento para o uso da
Comissão (máquina de algodão doce e material para a confecção e venda,
por exemplo), entre outros. As entradas para a festa não estão embutidas nesse
valor, tampouco a alimentação e as bebidas do evento, cada aluno que quiser
prestigiar a festa terá que pagar seu convite individual (no geral, de R$15,00 por
pessoa).

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Dívida

do SEXTO ANO

Valor: R$5000,00
Prazo: novembro de 2014, no máximo.
Descrição: Essa dívida é referente a um boicote que uma antiga turma da Puc sofreu de sua
empresa de festas. As outras salas dividiram o custo para ajuda-los a suprir o desfalque e,
desde então, os calouros precisam pagar R$10000,00 para seus veteranos do sexto ano,
para devolver o que eles já tiveram que pagar dessa dívida. Como a turma 48 já pagou R
$5000,00 para a turma 40, temos que pagar o restante que falta para a mesma turma. Não
há garantias de retorno no dinheiro, a menos que as tradições da Puc sejam mantidas até o
ano de 2019, quando seremos sexto ano e receberemos o dinheiro de volta.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!

Churrasco de Invasão

Valor: R$6000,00
Prazo: Final do segundo semestre de 2014
Descrição: Trata-se de uma festa que a Comissão da 49 tem que realizar
para sua turma e que contará com a presença dos veteranos que quiserem
ir a partir de um certo momento. O dinheiro deve destinado para o aluguel
do local, não é necessário colocar atração no evento (uma vez que o
recurso destinado a ele não é suficiente para isso). Entretanto, é necessário
que ofereçamos Open Bar de cerveja e o churrasco para todos os presentes.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Trote

da 51

Valor: R$12300,00
Prazo: Segundo dia de aula de 2015
Descrição: Os R$12000,00 serão destinados para o aluguel de uma chácara
para o evento, seguranças, atração (DJ) e todas as bebidas servidas. Deve ser
contratado um serviço de alimentação que será indicado pela atlética
(normalmente, Tani Rara, uma moça que venderá as comidas no local.

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Chopada

turma 51)

dos bichos (Chopada da

Valor: R$10000,00
Prazo: Após pré intermed ou intercalo de 2015
Descrição: Trata-se de uma festa que daremos aos calouros da turma 51. Deve ter as
mesmas coisas de um churrasco de invasão, por exemplo. Entretanto, a Comissão
precisa, além de fazer com que a festa seja open de bebida alcóolica, seja open de
maconha e de Lança perfume (a atlética disponibiliza receita para que seja feito).

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!Chopadas

de virada

Valor: R$10000,00, por evento. Total: R$30000,00
Prazo: final do quarto ano (outubro de 2017), final do quinto ano (outubro de 2018),
final do sexto ano (outubro de 2019).
Descrição: Tratam-se de festas, semelhantes a chopada dos bichos, que devem ser
realizadas pela comissão da 49, para a 49 e o restante das turmas do curso de
medicina devem ser convidadas. Correspondem ao início do internato, passagem
do quinto ano para o sexto ano e término do curso, respectivamente. Estes valores
são os atuais, ou seja, são os que se gastariam no ano de 2014, não sendo possível
estimar o valor que terá tais eventos nos anos de 2017, 2018 e 2019.

GASTOS
KIT BICHO
PATROCÍNIO DE PRODUTOS
JIM
SAMUCA
ATRAÇÃO PARA A INTERCALO/PRÉINTERMED
ATRAÇAO PARA INTERMED
GELO E FOGOS PARA INTERCALO/PRÉINTERMED
GELO E FOGOS PARA INTERMED
FESTAS JUNINAS
DÍVIDA DO SEXTO ANO
CHURRASCO DE INVASÃO
TROTE DA 51
CHOPADA DOS BICHOS DA 51
CHOPADAS DE VIRADA
Soma

VALORES
5000
3500
4500
6500
3000
3600
1000
1200
1750
5000
6000
12300
10000
30000
93350

DESVANTAGENS FINANCEIRAS:
!SOMA:

R$93350,00

Obs: É importante lembrar que este valor não inclui os ajustes com a
inflação, desconsidera possíveis quebras de tradições até o sexto ano, e
ainda exclui as despesas da sala com as preparações fotográficas para
a formatura.
Grande parte desse valor seria quitado com nosso acordo de
exclusividade fotográfica com a empresa que for escolhida.
Por exemplo: Se nos for oferecido R$1500,00 por aluno, e todos os 55
alunos fizerem todos os quatro dias de eventos, teríamos R$82500,00
para descontar da soma acima.

DESVANTAGENS JURÍDICAS:
!CRIME

DE EXTORSÃO

Qualquer ameaça a integridade física ou moral dos alunos, com intuito de
constrangê-los a aprovar as “desvantagens financeiras”, indicam condutas que se
afigurariam como crime de extorsão com pena majorada, conforme artigo 159 e §
Primeiro do Código Penal Brasileiro.

EX: Que argumentos usaríamos se os nossos calouros não quisessem nos retornar os
R$5000,00 da dívida do sexto ano?

DESVANTAGENS JURÍDICAS:
!TRÁFICO

DE DROGAS

Em alguns eventos a Atlética pretende que a Comissão de Formatura
providencie a obtenção e a fabricação de drogas ilícitas – a saber, maconha e
lança-perfume – e as disponibilize gratuitamente para o consumo dos
participantes. Se supervir, o fato estará revestido dos elementos necessários para
ser considerado como tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei número
11.343/2006.

DESVANTAGENS JURÍDICAS:
!CRIME

DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Como é inverossímil a hipótese de que os calouros concordem espontaneamente em
entrar em um recipiente com urina, como descrito na Chopada dos Bixos, qualquer
coação grave que efetivamente os compila a fazê-lo configurará o crime de
constrangimento ilegal, tipificado e sancionado pelo artigo 146 do Código Penal
Brasileiro.
É oportuno lembrar, ademais, que fatos semelhantes, caracterizados por emprego de
ameaças ou violência física, podem ser configurados na mesma espécie delitiva ou
até mesmo em outras espécies, muitas vezes sancionadas com penas mais severas.

