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Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz - AAAOC

A Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz é uma entidade esportiva sem fins
lucrativos que representa os acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo e visa a integração através do esporte.

A missão da Atlética é incrementar a representação da vertente esportiva da
faculdade, organizando os treinamentos e a participação de suas equipes em
campeonatos, com a meta principal de incluir e integrar os alunos através do esporte
universitário.

Contando com mais de 90 anos de história, sendo fundada em 1928, a AAAOC
sempre prezou pela união do estudo com o esporte. Seus integrantes são
apaixonados pela instituição que representam e por competir carregando seu nome.
Valores como dedicação, compromisso, mentalidade campeã, respeito,
competitividade, entre outros, sempre estiveram presentes entre os atletas, que
buscam incansavelmente a evolução esportiva por meio de treinos e competições.
Além disso, a gestão da AAAOC é feita por seus alunos-atletas.

A Lei de Incentivo ao Esporte auxiliará no pagamento da taxa de inscrição em
campeonatos e na compra de materiais esportivos, incentivando a inclusão social de
alunos de baixa renda e a excelência no esporte.

O presente Relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas de forma
clara. Dividimos em duas partes: Receitas e Despesas. Nele também constam
considerações finais da Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz.

Receitas

Receita Bruta dos Serviços: R$ 1.242.141,88

Outras Receitas: R$ 1.066,49
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Despesas

Despesas Administrativas Gerais: R$ 957.860,11

Despesa Direta com Pessoal: R$ 259.048,78

Serviços de Terceiros: R$ 112.146,87

Despesas Financeiras: R$ 9.005,66

Prejuízo do Exercício: R$ 94.853,05

Considerações Finais

A Associação Acadêmica Atlética Oswaldo Cruz, como a maioria das atléticas,
possui suas limitações financeiras, sendo essa uma de suas maiores
dificuldades. Para que possamos oferecer a todos nossos alunos-atletas e
funcionários melhores condições para treinar e competir, desenvolvemos nosso
projeto vinculado à Lei de Incentivo ao Esporte.

Até o presente momento a AAAOC não recebeu dinheiro de origem pública e
está na fase de captação de recursos para executar o seu primeiro projeto
aprovado da Lei de Incentivo ao Esporte.
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