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A Associação Atlética Acadêmica XI de Agosto (“A.A.A. XI de Agosto”),
fundada em 11 de agosto de 1933, é uma agremiação esportiva
estudantil, responsável pela gestão do esporte e da integração
discente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Considerada
uma das maiores e mais tradicionais do país, a entidade é fundadora
da Federação Universitária Paulista de Esportes (FUPE), da Liga das
Atléticas Acadêmicas da Universidade de São Paulo (LAAUSP) e do
Novo Desporto Universitário (NDU), situando-se no bojo do esporte
universitário brasileiro desde o início.

O principal objetivo da associação é a promoção indireta da
permanência estudantil pelas vias do esporte universitário e da
integração. Nossa missão é atuar em prol da permanência estudantil na
Faculdade de Direito da USP, por meio da promoção, organização e
execução de atividades esportivas e integrativas entre os discentes, as
quais conferem uma dose extra de sentido à experiência acadêmica
dos nossos associados. Nos vemos, em nosso âmbito de atuação, como
promotores do bem estar do estudante, da aproximação entre seres
humanos, de seu relacionamento, do incentivo ao coleguismo e da
integração física, cultural e social dos alunos.

Com 28 modalidades – contando com times femininos e masculinos -- a
associação incentiva mais de 300 alunos à prática esportiva no
ambiente acadêmico, em nível competitivo tão elevado quanto possível.
Participantes ativos das maiores competições do calendário
universitário nacional e estadual, os times que representam a Faculdade
já obtiveram resultados excepcionais em todos eles, assumindo sempre
destaque na busca por mais títulos.

A entidade é formada por um corporativo de 45 membros (entre
calouros, coordenadores de comissão e a diretoria da entidade) que se
dedicam à execução dos projetos da instituição de acordo com a
divisão organizacional em comissões por ela adotada, com o intuito de
conferir eficiência, prestatividade, inovação e profissionalismo à
extensão universitária. Dividimos nossas frentes de atuação em 5
comissões que são responsáveis, cada uma, por um nicho das atividades
que realizamos, quais sejam: Esportivo, Eventos, Produtos, Comunicação
e Patrocínio.

A diretoria da agremiação, por sua vez, é composta
por membros estejam no 3º ano de participação na
entidade e que ocupam os cargos de Presidente, Vice-
Presidente Administrativo, Vice-Presidente Esportivo,
Secretário, Diretor de Recursos Humanos, Diretor de
Projetos, Diretor Administrativo e dois Tesoureiros.

a atlética



PRESIDENTE - Giovanna Bruno

VICE ESPORTIVA - Bruna Parca

VICE ADMINITRATIVOS - Richard Brown e Marianna Diaz

SECRETÁRIO - João Pedro Zaidel

TESOUREIROS - Leonardo de Morais e Leticia Kanashiro

DIRETOR DE RH - Pedro Rohrer

DIRETOR DE PROJETOS - Bruno Caceres

composição da atlética

COMUNICAÇÃO
Livia Assali, Marina Sampaio, Ana Carolina Ramirez, Alice Araújo e
Camila Bruno

ESPORTIVO
Valentina Alvaro, Pedro Matos, Bruno Añez, Pedro Schargel,
Isadora Staeheli e Gregory Barbosa

SOCIAL
Letícia Totti, Daniel Fermann, Giovanna Toguchi, Luana Nastri,
Fernanda Silva, Giovanni Pizza e Ana Katarina Marques

LOJINHA
Ana Carolina Ramirez, Alice Araújo, Pedro Sequeira, Luísa Soares,
Giovanna Ramos, Matheus Teixeira, Camila Bruno e Caio Prado

PATROCÍNIO
Pedro Henrique Tsuda, Felix Maule e Roberta Esteves

Gestão

diretores e colaboradores



Pertencer à Velha Academia é algo que somente dentro dela se
entende o quão complexo é encontrar o seu lugar. E é dentro de times,
entidades e extensões que vamos formando o perfil franciscano até
então inexistente. Para nós, da Atlética XI de Agosto, essa associação
não é somente uma atividade extracurricular. Nela, aprendemos a ser
franciscanos, entendemos que não é só dentro da sala de aula que nos
formamos enquanto futuros profissionais do direito e, principalmente, é
nessa instituição que crescemos enquanto pessoas, superando limites e
encontrando nosso ser. Nela, pertencemos à Faculdade.

O ano de 2020, assolado por uma histórica pandemia, interrompeu
esse pertencimento que até então era vivo em nós. Diante de tantas
mortes pelo país, parece ínfimo levantar nossas perdas de experiências
dentro da nossa graduação, assim, nos resta acreditar no futuro: em um
período seguro no qual possamos retornar a fazer o que fazemos de
melhor, proporcionar momentos. Seja em Jogos, festas, campeonatos e
eventos acadêmicos, nossa missão é que cada franciscano e
franciscana seja agraciado com nossas atividades e, acima de tudo,
sinta que de fato pertence ao Largo de São Francisco. Para que tudo
isso se concretize, firmamos um comprometimento não só em continuar
proporcionando tais experiências, mas em diversificá-las e viabilizá-las
para que todo o corpo discente da faculdade tenha o direito de vivê-
las.

Para nossos novos calouros, desejamos que aproveitem ao máximo o
que a Faculdade pode proporcionar nesse instante: entrem nos times,
conheçam pessoas, mantenham-se firmes num momento tão difícil.
Prometemos que, ao pisarem na São Francisco, tudo vai valer a pena e
o bordão “não verás lugar nenhum como esse” fará todo o sentido.

carta aberta da gestão 2021

Por último, selamos mais uma vez o
compromisso pela Associação Atlética
Acadêmica de nos doarmos por
completo para que a entidade continue
proporcionando experiências únicas e
inesquecíveis para os estudantes, e que
todas essas vivências sejam
contempladas pelos variáveis e diversos
perfis franciscanos. Com o lema mote
de “implementação, perpetuação e
diversificação”, traçamos o projeto de
levar a todos o sentimento de
pertencimento à Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco. 

Nos vemos em breve,
Gestão 2021



É difícil ser mais uma turma que vai se formar em meio a uma
pandemia. Para além de toda a tristeza vivenciada ao longo de
mais de um ano, das desgraças presenciadas diariamente, em um
ponto até egoísta, é horrível não poder se despedir da
Faculdade. Em maiúsculo mesmo, porque, neste texto, não me
refiro a qualquer faculdade: me refiro à São Francisco.

Desde o momento que entrei nas Arcadas, ainda como caloura
perdida, com aquela vontade de mudar o mundo, minha vida
mudou. Do nada, fui imergida em uma atmosfera diferente. Eu
nunca soube explicar ao certo, mas, daquele momento em diante,
tudo pareceu se encaixar. E, para quem me conhece, sabe que
jamais estaria me referindo ao Direito. É sobre as pessoas que
conheci. No primeiro treino de atletismo, nas idas aos treinos de
handebol, na salinha da Atlética, no primeiro - e último - treino de
futsal ou nos raros atendimentos a salas de aula. 

E foram essas pessoas que viveram os momentos que guardo com
maior carinho em minha lembrança. 

No atletismo, tive a oportunidade de competir pela São Francisco
e comprovei que o que dizem é verdade: representar a camisa da
Gloriosa é diferente. É sobre algo muito maior que você. É sobre a
história dos atletas que te antecederam, é sobre se superar, é
sobre ganhar da PUC e Wack e é sobre seus companheiros de
equipe. Esses companheiros que crescem junto com você. Sofrem
com você a cada treino, te motivam e te dão colo quando
preciso. Que dão carona, risada em pós treino e que te cobram a
caixinha atrasada. São essas pessoas que fazem a graduação ter
sentido, ser mais do que ensinamentos jurídicos e termos em latim.
É sobre amizade, sobre motivação e sobre identificação.

quintoanista



Durante três anos, conheci várias novas famílias. Algumas minhas,
outras dos meus conhecidos de corredores. Passei a pertencer
àquela Faculdade que, no início, me era tão estranha. Sou muito
grata à Atlética por ter me proporcionado os melhores anos da
minha vida. E que isso não seja uma despedida. Posso não ser mais
quem compete ou organiza, mas sempre serei àquela que torce.

Roberta Loureiro (Beta)
Vice Presidente da Atlética em 2019

E, unindo tudo isso, não poderia deixar de falar da AAA XI de
Agosto, quem faz com que toda essa vivência seja possível em
primeiro lugar. Na AAA, conheci pessoas muito diferentes e todas
igualmente incríveis e únicas. Passei muito perrengue, me estressei
mais do que o recomendado e, principalmente, vivi muitas alegrias.
A sensação de organizar Jogos e ver o resultado final, quase
impecável; a realização em ver atletas, que muitas vezes nem te
conhecem, baterem um recorde pessoal, ganharem um jogo
improvável ou, simplesmente, competirem. Ver toda essa emoção
formar amizades verdadeiras entre pessoas que, sem o esporte,
possivelmente nunca se conheceriam. Ver essa cumplicidade tomar
forma e dar às pessoas um acolhimento. Entender que o esporte,
sobretudo universitário, é essencial para a saúde física e mental
daqueles que competem, daqueles que organizam e daqueles que
assistem. É tudo muito gratificante.

BETA



  
Mesmo assim, o esporte universitário é um grande aliado da
permanência estudantil. Uma das maiores experiências da faculdade é
fazer parte de um time. Assim que sai a lista de aprovados, os times e
demais entidades se apresentam para as calouras. Os treinos
começam antes das aulas, o que é uma oportunidade de sentir o
acolhimento das veteranas até mesmo antes de conhecer as Arcadas.
Escolhido o time (ou os times), a caloura fará parte de um grupo que
vai se fantasiar junto para a peruada, dormir no mesmo quarto no
alojamento dos jogos, ir junto para festas. Um grande laço de
companheirismo é criado. 
 

inclusão no esporte

coletivo DANDARA
Ser mulher não é fácil independentemente do ambiente que estamos,
mas ser uma mulher num ambiente notoriamente conhecido por ser
masculino é ainda mais complicado. O esporte ainda é, em geral, um
grande clube masculino. A caminhada, claramente, evoluiu muito até
aqui, visto que até 1983 as mulheres eram legalmente proibidas de
jogar futebol no Brasil. Mesmo assim, o ambiente esportivo continua
retrógrado no que diz respeito à presença das mulheres.

No esporte universitário, a situação não é tão diferente. Ainda ocorrem
casos de machismo e algumas categorias femininas permanecem
subvalorizadas. Além disso, é importante ressaltar que esse ambiente
pode ser mais opressor quando se trata de mulheres negras, gordas e
LGBTQIA+.

  
Mesmo com todas as dificuldades, fazer parte de
um time é muito recompensador. Os momentos
vividos em festas, jogos, peruadas, e no dia-a-dia
são inesquecíveis. Por isso, é preciso que levemos
a sério a luta contra o machismo e qualquer forma
de discriminação no esporte. Não podemos ser
privadas de vivenciar esses momentos únicos em
nossa formação. 

 



Thiago Moraes (Sorocaba)
Turma 192, atleta de handebol

Jogar sempre foi algo que eu fiz desde pequeno. Não foi no hand
que eu comecei, foi no futsal. Joguei por anos como goleiro e
amava os momentos em quadra, sempre fui muito competitivo.
Porém, esporte não é só competição e os momentos de diversão
diminuem com o tempo pras LGBTQs.

Jogar era incrível, mas para ser time você precisa ser time
também fora de quadra e é ai que as coisas pegam pras LGBTQs.
Ambientes desagradáveis, piadas sem graca, abusos, cobranças
desproporcionais e muito mais. Foi no hand e no vôlei que
comecei a me distanciar desses espaços e conhecer gente muito
mais da minha comunidade (mesmo que isso seja um estigma).
Hoje praticar esportes com uma maioria heterossexual não me
afeta como afetava antes, mas muito também porque o ambiente
que eu tenho no HM é muito melhor do que quando eu comecei a
jogar qualquer modalidade.

Espero que muitas pessoas LGBTQs sintam essas superações e que
até venham a entrar em um esporte sem esses problemas. O HM
está longe de ser perfeito, mas posso dizer que é um ambiente
que me motiva a continuar jogando com pessoas que me fazem
me sentir bem onde eu estou. Sei que posso dizer isso também dos
Dinos porque já frequentei os treinos, agora quem sabe posso até
voltar a jogar de goleiro no futsal....

coletivo ferros



Se você quer ser o melhor, tem que jogar contra os melhores. O
InterUSP é isso. Nossas modalidades brilham nos jogos – que são
pegadíssimos, de altíssimo nível esportivo e muita torcida nos
ginásios – exigindo o máximo das nossas modalidades.

Para deixar todo mundo com saudade da maior integração entre
as faculdades da USP e dar uma palhinha para nossos calouros,
vamos tentar explicar o que é o InterUSP. Além de um esportivo de
tirar o fôlego, vocês não vão ver ninguém da MED – que vocês
aprenderão a carinhosamente apelidar de porcada – na tenda, e
em compensação vão ver politécnicos em tudo quanto é canto.
Vão ver a galera da ESALQ mostrando o que é um rolê raiz,
entender o que é “beber da bota” e rir da galera da FEA convicta
de que esse ano leva o Inter, além de sempre conseguir um
pouquinho de xilocaína dos nossos amigos da Odonto. Vocês
verão muitas coisas mais, mas provavelmente não vão lembrar da
maioria.

A São Francisco pode até nunca ter levado o geral – deixamos
essa treta pra POLI e porcada –, mas no InterUSP o caneco nunca
faz falta pro franciscano que tem a caneca sempre cheia!

jogos e campeonatos

interusp



O BICHUSP é sobre vestir o manto preto e vermelho pela primeira vez!
Pode perguntar para qualquer um que já tenha participado, esse
campeonato, marcado pela amadorismo, é um dos dias mais gostosos
da graduação.

Seja porque você pratica aquele esporte desde que você aprendeu a
andar e vai finalmente poder jogar em nível universitário, seja porque o
DM não parava de mandar mensagem implorando pra você colar,
participar do BICHUSP é uma experiência singular, que guardará
memórias incríveis sobre o primeiro ano de faculdade. Não se acanhem
com a competitividade dos feanos (#rumoaotri), nesse campeonato a
única coisa que a São Francisco espera é muita força de vontade
durante uma tarde de final de semana no CEPEUSP.

Ah, e que tarde! Nela, você fará amizades que te acompanharão
durante o resto da graduação, e outras que desaparecerão nos
próximos meses (faz parte!). Você será acolhido pela modalidade e
vibrará com as conquistas da equipe como se fossem em uma final dos
Jogos Jurídicos Estaduais (afinal, você tem nem ideia do que é uma
final dos Jogos Jurídicos Estaduais).

Você se encantará com a Cidade Universitária e se perguntará por
que diabos a Sanfran não fica lá, só para depois se arrepender desse
questionamento para o resto da vida. 

O BICHUSP é sobre vestir, pela primeira vez, as cores da São Francisco
e representar a nossa querida Atlética! É também sobre torcer, pela
primeira vez, junto à nossa incansável Bateria de Agravo de
Instrumento da São Francisco (sim, a BAISF!), e entender o porque da
nossa Bateria ser a maior responsável pelos nossos títulos.

É sobre se permitir, caloura, a tentar um esporte que você nunca tinha
imaginado treinar, quem dirá competir, e quem sabe esse mesmo
esporte, essa mesma equipe, não se tornam as bases da sua
graduação?

bichusp



Jogos Jurídicos Estaduais: o evento mais esperado do ano, “as
Olimpíadas do franciscano”! Os calouros devem estar se perguntando
por que um simples evento merece tanta admiração e respeito; o que
poderia haver de tão especial em uma “simples competição entre
faculdades”, para fazer com que tantos franciscanos considerem faltar
no trabalho (inclusive depois de formados), só pra não deixar de
aproveitar os Jurídicos? Ora, explicar os motivos não é tão difícil: além
de serem uma excelente oportunidade de curtir muito numa cidade do
interior de São Paulo, os JJE’s são o momento de honrarmos e
defendermos as cores da Gloriosa, seja dando seu máximo na sua
modalidade, seja torcendo como louco na arquibancada.

É difícil por em palavras num simples texto qual é a verdadeira
experiência de um Jurídicos. É impossível entender plenamente um
Jurídicos sem ter participado de uma sensação de entrar em quadra
com mais de mil franciscanos torcendo por você, a honra de poder
representar e, mais que isso, lutar por nossa Facvldade, são momentos
de emoção indescritíveis. É o momento em que você tem certeza que
valeu a pena ter se esforçado mais para aquela prova da fuvest, só pra
ter a satisfação de curtir os jogos no lado vermelho e negro da
arquibancada, lembrando os pucanos e os orelhudos o quão mais
prazeroso é ser franciscano.
 
Ano passado, infelizmente, não foi possível acontecer os JJE’s. Por conta
da pandemia do COVID-19, fomos impedidos de mostrar a nossa
superioridade nas quadras, campos, piscinas, pistas e tatames. Se o
Jurídicos de 2020 tivesse acontecido, nós teríamos conquistado o nosso
30º título de Campeão Geral dos Jogos Jurídicos Estaduais, sendo o tri-
campeonato, já que fomos campeões gerais em 2018 e 2019. Enfim,
essa emoção fica para a próxima oportunidade, já que a garra do
franciscanos, apesar de tudo, permanece intacta e a preparação para
o próximo jogos continua (através dos treinos online), mesmo não
sabendo quando de fato serão esses próximos jogos.

Jogos jurídicos



E, calouras (os), confiem em nós: seus jogos, quando
eventualmente acontecerem, provavelmente serão incríveis de
qualquer maneira (especialmente se você não se importar de
passar umas emoções no Alojas e de ter algumas histórias pra
contar), mas a sensação de participar de um Jurídicos integrando
alguma modalidade é inigualável. 

Vocês têm a oportunidade tornar sua passagem pelas Arcadas
ainda mais especial, então, agarrem essa chance, escolham uma
(no mínimo uma!) modalidade, se empenhem nos treinos e façam
história por aqui.

Nas modalidades, vocês conhecerão as pessoas mais incríveis,
pessoas que muito provavelmente serão alguns dos seus melhores
amigos pelos próximos anos, e daqui a um tempinho, entenderão o
quanto de verdade havia nas palavras dos sábios veteranos de
vocês: ame a São Francisco, que o resto ela faz por você.



Apesar do ano atípico, as festas da Associação Atlética Acadêmica
XI de Agosto são responsáveis por promover a integração entre os
franciscanos e os mais variados públicos do ambiente universitário.
 
Iniciando o ano, a Festa de Integração do Calouro Acadêmico,
F.I.C.A., é uma festa realizada em parceria com o Centro Acadêmico
XI de Agosto. Responsável por recepcionar os novos alunos, assim
como integrá-los com os veteranos franciscanos, a festa acontece
na primeira sexta-feira letiva do ano e conta com uma expectativa
de 2 mil pessoas no Largo de São Francisco.

A Poliana é realizada em conjunto com o CEC - Centro de
Engenharia Civil Professor Milton Vargas - o Centro Acadêmico da
Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP. Em 2018, inclusive, 
 festa carregou uma pessoalização lúdica entre os nomes das duas
faculdades, tendo como mote “Poliana: o amor de Francisco”.

Para fechar o primeiro semestre, temos a Decreto 33, festa em
parceria com a Atlética 22 de Agosto - Direito PUC, teve sua
primeira edição no fim do primeiro semestre de 2019. Deixadas de
lado as rivalidades causadas pelo Jogos Jurídicos, a festa surgiu a
partir do Campeonato 33 de Agosto, onde as duas atléticas
promovem a integração para além do esporte, contando com
público de 2 mil pessoas. 

festas



  
Iniciando as atividades do segundo semestre, a SanFEA é a maior
festa realizada no Largo de São Francisco, contando com um
público de mais de 3 mil pessoas. É organizada pela A.A.A. XI de
Agosto, em parceria com a A.A.A. Visconde de Cairu - atlética da
FEA USP. Desde 2015 o evento é um sucesso, sempre contando com
os ingressos esgotados nas primeiras semanas de divulgação e,
trazendo a temática dos estados brasileiros, explora, os mais
variados ritmos musicais.

Como forma de comemoração à vitória dos Jogos Jurídicos
Estaduais, a Macaca é a festa mais tradicional e esperada pelos
franciscanos. Organizada somente pela A.A.A. XI de Agosto, a festa
acontece quando o troféu transitório dos Jogos chega às Arcadas -
ou até mesmo quando não sai. Contando com a presença da Bateria
Agravo de Instrumento da São Francisco, a Macaca é mais uma
oportunidade de integração entre os alunos, contando com um
troféu que se torna um caneco.

  
Encerrando as atividades do ano
com chave de ouro, a Reveillonze
é comumente organizada em
conjunto com Associação Atlética
Acadêmica Oswaldo Cruz
(A.A.A.O.C.), da Faculdade de
Medicina da USP. Em sua última
edição, a festa contou com a
presença da ECAtlética, da
Escola de Comunicações e Artes
da USP, deixando o público do
Largo de São Francisco cada vez
mais diverso.



O campo do XI, resumindo em poucas palavras, é o solo sagrado
da Atlética XI de Agosto. É na Avenida Dr. Dante Pazzanese, 421,
onde ocorrem a maioria dos treinos das nossas modalidades, é na
churrasqueira do Campo (antigo quiosque), onde ocorrem
algumas das confraternizações mais divertidas (e mais loucas,
porque não) entre os franciscanos, é no Campo do XI que ocorrem
os ensaios (e os rolês absurdos) da grandiosa Bateria de Agravo
Instrumento da São Francisco, enfim, o Campo do XI é um dos mais
importante lares dos franciscanos e se você, caloura(o), souber
aproveitar a sua graduação, o Campo do XI será uma segunda
casa para você!

o campo do xi



Bem vindos à São Francisco, turma 194! 2020 não foi um ano fácil
para nós, e acreditamos que para vocês também não, mas
esperamos que vocês tragam a sorte de uma vacina para
podermos treinar juntos. Nós, da Equipe Flecha, queremos
convidar você, calouro e caloura, a conhecer o Atletismo. 

Mas afinal, atletismo é só correr? Não! É muito mais do que isso.

O Atletismo consiste em muito mais do que provas de corrida.
Temos saltos, arremessos e lançamentos, trazendo atividades para
todos os gostos. Não vamos mentir, nossos treinos são muitas vezes
doloridos e intermináveis, mas garantimos que vale a pena.

Em 2019, obtivemos muitas medalhas e conquistas para a Equipe
Flecha. No INTERUSP, a equipe feminina ficou em segundo lugar
na competição, tendo destaques em várias de suas provas. Já nos
Jogos Jurídicos, as vitórias foram ainda maiores: tanto a equipe
masculina quanto a feminina ficaram em primeiro lugar, levando
inúmeras medalhas de ouro, prata e bronze para as Arcadas que
contribuíram para a vitória do geral. Acredite, calourx. Não há
sensação melhor do que ver pucanos e mackenzistas assistirem a
nossa vitória de longe (literalmente).

ATLETISMOATLETISMO
ATLETISMO



Mas nossa equipe não é feita só de medalhas e troféus. Ela é
feita, sobretudo, de união e superação. União por ter um grupo de
pessoas que compartilham todas as vitórias e frustrações com
você. Pessoas que conhecem suas dores, e que comemoram
quando você atinge novas marcas. É ter com quem reclamar todo
treino acompanhado por um “seus cachorros” do técnico Jean,
tornando-o mais leve e fazendo você ir para casa com a
sensação de missão cumprida.
Partimos agora para mais um ano, e convidamos você a fazer
parte dessa história com a gente. “Ah, mas eu não sei
correr!/Nunca pratiquei esse esporte!” Pois acredite que aqui
ninguém sabe. Ou melhor, ninguém começou bom! É só chegar e
tentar, estaremos de coração aberto para receber todos vocês.
Afinal, é atletismo ou não é? Riseńśhine!

venha treinar! Entre
em contato com o dm:



AOBA!

Bem-vindos, novos marujos!!

Aqui quem fala é a galera da Bateria de Agravo de Instrumento
da São Francisco, mais conhecida como B.A.I.S.F..

Vamos apresentar para vocês a MELHOR experiência da
faculdade! 

Gostaríamos de convidar vocês, calouras, calouros, e também
veteranas e veteranos, para conhecerem a BAISF e virem tocar
com a gente!

Na São Francisco, temos alegria, animação e espírito de grupo
excepcionais. Como bateria universitária, gostamos de batucar,
cantar, dançar e nos sujar de MUITA tinta. Tocamos em diversas
festas da faculdade, como a festa da matrícula e o FICA, que
vocês calourinhas e calourinhos vão conhecer assim que
imunizados!

Não tocamos somente músicas da faculdade, mas também muitas
atuais que todo mundo curte, como samba, funk e axé!

Torcemos muito nos jogos, e doamos nossa voz e sangue
(literalmente) pra incentivar os times da Sanfran em quadra e dar
aquele gás a mais nos pontos decisivos das partidas (ai que
saudades do InterUSP e do Jurídicos!).Somos uma ótima
companhia de final de semana para você que quer entrar no
espírito de torcer e de idolatrar a melhor Faculdade de Direito do
Brasil, com seus cantos e músicas que trazem felicidade para
qualquer franciscanx! 

BAISFBAISF
BAISF



"Nós, os verdadeiros piratas,
aventureiros e ousados..."

"AOBA"
"A gente é a porra de um time"

"É ISSO!"

venha treinar! Entre
em contato com a dm:

Gostamos muito de um role e de trocar ideia com uma brejinha
depois dos ensaios no Campo do XI, que é nossa segunda casa.
Nossa amada bateria também é uma ótima forma de integrar e
de conhecer novas pessoas!

Se você gosta de música de qualquer tipo, de conhecer uma
galera gente boa, quer torcer pela sanfran e fazer amigos pra
vida toda, aqui é o lugar para você!

E, o mais importante de tudo, NÃO, você NÃO PRECISA SABER
TOCAR! A gente aprende junto: o essencial é batucar e se divertir.
Vem conhecer a gente!



Primeiramente, PARABÉNS PELA APROVAÇÃO CALOUROS!!! Vocês
lutaram muito para estar aqui, enfrentando simulados e aulas que não
acabam mais durante um período extremamente caótico como vem
sendo a pandemia e certamente serão recompensados por isso. Uma
nova fase da sua vida começa agora com a graduação e te garanto
que ela vai ser uma das melhores experiências de sua vida, com a
Sanfran te oferecendo muitas extensões, coletivos e esportes.

Nunca ouviu nem falar de beisebol? Não se preocupe, 90% das
pessoas que entram pro time também não conheciam o esporte!
Mesmo assim, com a ajuda do nosso treinador e dos nossos
veteranos somos capazes de treinar, evoluir e participar em
diversos torneios, como o InterUSP, Torneio Nacional, Liga Paulista
de Beisebol, etc. Inclusive, temos o orgulho de dizer que nunca
tivemos uma derrota nos Jogos Jurídicos, sendo invictos nessa
categoria.

BEISEBOLBEISEBOL
BEISEBOL

Agora, o que dizer do esporte mais
democrático da Sanfran? O
beisebol é um dos esportes com a
maior variedade de pessoas,
independentemente do seu porte
físico ou idade existe espaço no
time para você! Se você tem
espírito de equipe, encontrou o
esporte certo, pois nele você
NUNCA JOGA SOZINHO. 



“Cala a boca Carioca.” – Allan
"Se quiser começar o ano bem, termina as duas voltas.” – Kevs

"Não fode" - Chang
"Pós Treino?" - Carioca

“No beisebol só entra gente com problema de visão.” – Geo

Se alguém do time erra, todos erram. Se alguém acerta, todos acertam.
Isso porque o beisebol é uma modalidade que precisa da cooperação
de todos do time para funcionar.

O time de beisebol da gloriosa é ótimo para você que quer participar
de uma modalidade nova ou conhecer um esporte diferente. Somos um
time unido que se diverte dentro e fora de campo, conhecendo vários
lugares e comendo altos Sukiyas/Açaís pós treino. Temos mais de 30
anos de tradição e não vamos parar por aqui!

Por isso, venha conhecer o esporte e o nosso time, além de tomar um
“bengue” com a gente

venha treinar! Entre em contato com os dms:



BASQUETE FEMININOBASQUETE FEMININO
BASQUETE FEMININO

Dizem por aí que a São Francisco pode te oferecer inúmeras
experiências inesquecíveis, mas se você quer realmente conhecer
o que carrega a fama de maravilhosa dessa faculdade nas
costas, então conheça o time de Basquete Feminino da São
Francisco! Para começar, vamos contar um pouquinho de como foi
o nosso 2019, que foi um ano que nos trouxe algumas conquistas e
MUITAS histórias. 

No primeiro semestre tivemos o INTERUSP, e apesar do sofrimento
de ter perdido de apenas 3 pontos em um difícil jogo contra a
poli na semifinal, esse dia rendeu muitas frases (como se verá logo
menos), histórias (quem é a torcida da poli inteira perto da Moni
sozinha??????) e até memes. 

No segundo semestre deslanchamos em cima dos nossos rivais, e
diga-se de passagem que tinha time que achava que ia ganhar
da gente (risos), mas a história foi outra: ganhamos a semifinal da
puc (amarela pra mim puc), mesmo sem torcida e bateria, e, a
final, do mack (perdeu mais uma vez pra gente). E assim
conseguimos trazer o ouro de volta pra casa (E MANTER A TAÇA -
a zika acabou). 

Apesar de tudo que aconteceu em 2020, nosso time teve um
começo de ano incrível e continuou treinando virtualmente para
poder voltar às quadras da melhor maneira possível! 



Tudo isso só foi possível graças às nossas incríveis jogadoras e
agradecemos em especial nossas quintanistas, Harumi, Rafa, Taís
Baldini, Thais Dantas e Vic, que se dedicaram suas madrugadas,
finais de semanas, ao longo de 5 anos e que agora vão deixar
muitas saudades ❤

Se você quiser fazer parte da incrível história desse time, venha
treinar com a gente!

venha treinar! Entre em contato com as dms:

“Tu tá nervosa?????” - Cata Sampaio para uma menina da poli

“Leticia, vou te dar um soco” - Gominha, do nada

“Quem que ficou com ele? ESQUECE JA LEMBREI” - Moni, que quase

expôs as amigas mas lembrou a tempo

“É pra mandar hoje já ou só dia 1?” - Moni quando a AAA pediu pra

mandar o texto do anuário (detalhe: já era dia 1)

“Era isso que eu ia falar, mas com outras palavras” - Ronie, nosso

técnico, quando alguém do time usa palavrão pra se comunicar

"Alguém sabe onde tá meu carro?” - Harumi em qualquer jogos

“Temos que ser calmas e educadas” - Thais Dantas depois de ter levado

uma falta técnica

"Elas estão cansadas, elas estão bêbadas" - Ronie, sobre o time do Mack

na final do JJE



Essa mera junção de palavras simboliza a maior experiência que
qualquer franciscano amante da bola laranja pode ter durante a
graduação. E se tem algo que defina esse time é a integração.
Juntos nas festas do Largo e nos pós na Flor, em treinos nas
madrugadas frias e em jogos no interior de São Paulo, é no BM
que formarmos os grandes momentos que marcarão os 5 anos que
passaremos na gloriosa. E mesmo em tempos pandêmicos isso não
passa despercebido.

Nosso time de veteranos hoje é formado por Doug, Tavio, Brunão,
Lilo, Zé, Fuks, Tomás, Mattia, Luiz, Paulo, Ludo e Marcelo, além de
Sergay, David e Schin, nossos craques recém-formados.

Mas calouros nesse time nunca faltaram! A 193 veio com tudo e fez
história no Bichusp de 2020, um dos momentos mais memoráveis
do ano. O incrível quarteto formado por Rayner, Pietro, Jones e
Verón não deu pra ninguém, e defendeu com honra o manto do
Bola ao Cesto até as semis, mesmo com a ressaca pós FICA.

Sabemos como foi 2020. Um ano no qual ficamos afastados das
arrancadas do Doug, dos dribles do Mattia, das roubadas de bola
do David, dos tocos do Schin, das enterradas pra vídeo do Fuks e
das bolas de 3 do Luiz. Mas tudo isso, com o apoio da Turma 194,
vai com certeza voltar bombando!

BASQUETE MASCULINOBASQUETE MASCULINO
BASQUETE MASCULINO



"HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!" (MOTE DO TIME)
"Vou te comer na porrada!" - Ludo

"Não consegue!" - Schin
"Board man gets paid" - Bruno

"Vai cagar regra na puta que pariu" - Mattia
"Dom Pedro!" - David
"Grande dia!" - Luiz

Se você aí curte grandes momentos, saiba que esse time é
colecionador deles. Seja dentro de quadra, com a cesta
derradeira do Brunão contra a PUC em 2018 ou com a vitória
acachapante contra a FMU no ano passado, ou fora dela, com
momentos que só esse time é capaz de proporcionar - e só
estando nele se é capaz de acreditar -, definitivamente não
faltam histórias por aqui. Se em 2019 saímos com o ouro na Copa
USP e com o prata no NDU, e em 2020 a sede por mais medalhas
aumentou, contamos com a ajuda da comunidade fransciscana -
sendo você basqueteiro ou batuqueiro - para nos próximos anos
chegarmos ainda mais longe!

venha treinar! Entre em contato com os dms:



A equipe de e-sports da SanFran está lutando sempre para se
desenvolver no melhor dos cenários que está se consolidando
atualmente. No ano de 2020, nossas equipes de LOL (SanFran
Lolyers), CSGO (XI balas de USP) e Valorant (SanFran Vandals)
disputaram diversos campeonatos, atuando com garra e
dedicação em cada jogo.

Naturalmente, a equipe de LOL foi a que mais se destacou, sendo
campeã da segunda edição da Copa Zeus e da FDE Forja Platina.
Além disso, nossas equipes participaram de muitos outros torneios,
como: Taça JúpiterWeb, Copa Juon, CPUE, entre outras. 
Mas nem só de FPS e Mobas vive o e-atleta, as nossas equipes
também possuem espaços para players de outras modalidades e
plataformas: Fifa, Rocket League, TFT, LoR, Clash Royale, Brawl
Stars, etc. 

Para 2021, esperamos aumentar ainda mais as nossas equipes com
a chegada da 194 e aguardamos ansiosamente pelos próximos
campeonatos que não pararam em nenhum momento. Então se
você gosta de jogar algum jogo ou quer ficar melhor nele, e tem
interesse em entrar nesse cenário competitivo defendendo as
cores da Gloriosa, entre para a sua equipe da SanFran e-sports e
viva o e-atleta dentro de você.

E-SPORTSE-SPORTS
E-SPORTS

venha treinar! Entre
em contato com a dm:



Jogar futebol é uma experiência fenomenal, e não é à toa. O
futebol é um esporte maravilhoso, emocionante em todos os
sentidos. Com ele aprendemos a vibrar, torcer, gritar como se não
houvesse o dia de amanhã. 

Nossa paixão nos fez entrar para o XI em Campo, e nele nosso
sentimento só aumentou. Fazer parte desse time faz a graduação
valer a pena e revigora os ânimos a cada semana. 

Mas, para muito além dos seus anos de graduação, o XI em
Campo vai ser o lar das melhores amizades e infindáveis alegrias
que você vai levar pro resto da sua vida. 

Temos certeza que o que vivemos juntos, cada risada e cada
lágrima, as grandes vibrações, longas comemorações e intensas
emoções, jamais esqueceremos. 

Levamos a São Francisco no peito em todos os campos
espalhados pela capital, e também nas viagens para Inters em
que temos a oportunidade de jogar e sermos empurrados por uma
arquibancada lotada, como sempre sonhamos. 

Como diz a famosa frase, o XI em Campo nunca foi só futebol.
Somos muito mais que um time que treina junto e joga junto, então,
se você gosta de futebol e resenha, encosta!

FUTEBOL MASCULINOFUTEBOL MASCULINO
FUTEBOL MASCULINO



"Tuuuuuudo a ver"
"Isso que é o foda"

"Ela sobe hoje?"
"No tempo D’ele"

"Fala baixo"
"Solta o hino"

 

venha treinar! Entre em contato com os dms:



FUTSAL FEMININOFUTSAL FEMININO
FUTSAL FEMININO

Bem vindas à São Francisco, calouras! Preparem-se para os melhores 5
anos da vida de vocês! Pelo menos é o que todas dizem…

Para essa experiência ser completa, não dá pra ficar fora dos esportes!
Representar a faculdade dentro do esporte universitário é uma das
sensações mais satisfatórias da graduação - seja porque ganhar da
PUC e do MACK é uma delícia, seja porque as amizades que você vai
fazer dentro de quadra são pra vida toda. Além do mais, jogar pela
Sanfran é uma oportunidade real de sentir, com muita adrenalina, o que
é ser franciscana sem cair na romantização pedante (rs) dessa
facvldade.

Por isso, convidamos vocês para conhecerem o time mais tóxico dessa
faculdade - é o que ouvimos da comissão técnica todo treino ou rolê.
Aqui vocês terão companhias gradueiras (para aquelas que levam a
Velha e sempre Nova Academia à ferro e fogo), companhias farofeiras,
companhias cult - todo tipo de companhia. O FUTMAU é uma salada
mista sem precedentes, e é isso que torna o time uma mistureba que tem
gente de todo o tipo. Aqui vocês terão inúmeras oportunidades de pós
treino e jogo na Flor e tantos rolês no Campo do XI que às vezes
questionarão passar mais tempo no Ibirapuera do que na Sé. Aqui
aprenderão o que é Cascata, tomarão caracu com ovo e eventualmente
sofrerão com as promessas que fazemos para os Jurídicos.

Mesmo com o ano atípico de 2020, o FUTMAU se reinventou para
manter a nossa união e a fama de time farofeiro. Durante esse tempo
tivemos treino EAD, rolês virtuais regados de álcool e competitividade
em jogos online, uns minutinhos de fama no TikTok, desespero para
escalar o time no cartola de última hora, além de descobrir que a
carreira do Tiago Leifert encontra-se em risco após nossas incríveis
narrações e discussões sobre BBB. 



“Uma por todas, todas por uma”

“Relau”

“Quer que peça um uber pra você voltar pra marcar?”

“É cada jogo que a gnt faz sendo lulu da pomerania na frente de pitbull.”
“The fut is mau”

“Se elas abrem, a gente põe.” 
“Que calcinha tem que usar pro Lewandowski me levar pro STF?"

Além das chances de representar a Sanfran dentro das quadras, o
Futmau faz questão de ressaltar que ocupar as quadras e o esporte
universitário são essenciais para a desconstrução do maior incentivo às
modalidades masculinas - seja no nível profissional, seja no nível
universitário - ou da desqualificação das modalidades femininas por
serem "menos desenvolvidas", "mais fracas" ou qualquer coisa do
gênero. Apesar de parecer o óbvio em pleno 2020, há coisas que ainda
precisam ser ditas.Ser mulher no esporte é ser resistência também!

O Futmau deixa então o convite à todas que quiserem conhecer esse
pandemônio mais de perto, e à todas que quiserem entender melhor o
significado de "uma por todas, todas por uma". Estamos ansiosas para
conhecer as novas membras dessa família, seja no EAD ou no presencial
-vem vacina! 

Atenção: esse time é contraindicado em casos de suspeita de
comportamento ilibado.

venha treinar! Entre em contato com A dm:



Turma 194, inicialmente, parabéns pela aprovação! Sejam todos bem
vindos ao Largo de São Francisco! Mais especificamente, sejam todos
bem vindos ao Campo do XI (presente do nosso querido Jânio Quadros –
pois é, aposto que não sabiam dessa).

Está aberta a temporada de 2021 do Fvtsal XI. Claro, não do jeito que
gostaríamos, mas podem ter certeza que, de um jeito ou de outro,
estaremos sempre presentes. Mais do que um time, o Fvtsal XI representa
uma verdadeira família. Caleri, Coisinha, Sti, Sassá, Teldo, Pv, Ruy são
apenas alguns dos nomes (e das inúmeras histórias) que vocês
encontrarão nas quadras e nas resenhas. 

A frase “os melhores cinco anos da sua vida” não faz tanto sentido como
quando se faz parte de alguma modalidade universitária, já que a
vivência vai muito além das quadras e competições. É claro, além dos
treinos, sempre tem aquela famosa resenha.

Mas não se enganem, como bem apontado pelo nosso ilustre Coisinha: “o
Fvtsal XI não é resort”. Todo treino podemos garantir: competitividade,
exaustão e muita prancha proporcionado pelo nosso treinador,
carinhosamente apelidado de popó. 

Se você curte o salão, tem garra e disposição para defender as cores da
nossa Gloriosa Arcadas, seja muito bem vindo, o Fvtsal XI o convida para
momentos inesquecíveis.  

FUTSAL MASCULINOFUTSAL MASCULINO
FUTSAL MASCULINO



venha treinar! Entre em contato com os dms:

"Nunca tá tranquilo"

"Em busca do 1%"

"Salve catchorro"

"Futsal não é resort"



Bem-vinda aos melhores 5 anos (ou mais) da sua vida. Parabéns por ter
chegado até aqui, a gente sabe como esse caminho foi difícil, mas já passou.
Agora é obrigatório que você aproveite a São Francisco e tudo que ela tem
a te oferecer, você merece! 

Você que está lendo esse texto agora, muito provavelmente, sabe o que é
handebol. Certeza que você já viu pessoas segurando a bola com a mão e
arremessando ela no gol. Sim, isso é handebol. Mas não somos só o time de
handebol feminino de Direito da USP, somos as GOIABAS, muito prazer.
(Continue lendo pra entender de onde vem nosso nome).
Você não sabia até agora, mas seu maior sonho é ser uma goiababie -
apelido carinhoso que o tio Caio nos deu - e fazer parte dessa família.
Porque é isso que as Goiabas são: uma família. E como toda família, a gente
passa por momentos bons e ruins juntas, uma dando suporte pra outra. Porque
fazer parte de um time é, com toda certeza, o que deixa a São Francisco
muito mais incrível!

Não, você não precisa saber jogar (metade do nosso time não sabia
também). Você só precisa saber chegar no lugar do treino, na hora do treino
(quando os treinos voltarem, amém) e a mágica acontece. Talvez seja bom
saber correr e respirar ao mesmo tempo, mas nada obrigatório.

2020 não foi um ano fácil, 2021 está só começando e tem tanta coisa pra
acontecer: você entrar pras Goiabas, a gente se vacinar e poder curtir tudo
juntinhas, vai rolar!

Um pouquinho sobre as Goiabas agora: 

Há quem diga que somos o time mais querido da facvldade. Não é à toa que
somos o único time que tem 3 músicas exclusivas que nossa querida BAISF não
para de cantar quando estamos em quadra. Não é à toa que dançamos a
cobrinha constantemente - a gente te ensina e você vai dançar também!

HANDEBOL FEMININOHANDEBOL FEMININO
HANDEBOL FEMININO



Esperamos que você ame estar aqui (fora da sala de aula hehe) e que sua
experiência seja incrível!

As Goiabas te desejam os melhores anos da sua vida! Estamos ansiosas para
ter você com a gente!

venha treinar! Entre em contato
com as dms:

 
"Sabe quando não tem nenhum outro lugar

em que você gostaria de estar?" - Parca
"A intenção foi boa, a execução, uma

bosta" - nosso técnico, o tio Caio
 "ATENÇÃO, já acabou a peruada!" - tio

Caio
"Uma vez goiaba, goiaba até morrer"

"Ou to idiota, tio" - Camilinha
"A Wal beijou a Pepita!" - Goiabas, em coro
"Oi caloura, posso pintar hf em você?" - Giu

e Rach
 

Existem duas histórias que contam porque nos denominamos Goiabas, você
pode escolher a que mais gosta: 

Segundo nossa querida goleira Jumi, o nome Goiabas vem de um treino muito
peculiar. Num dia de treino no Campo do XI, em que as bolas foram
esquecidas, coincidentemente passou um vendedor goiabas. No calor do
momento, pré jurídicos, as dedicadas atletas do time tiveram a ideia de
comprar as goiabas e usá-las no lugar das bolas. O resultado fica para a
imaginação do leitor. � 

A outra versão vai para aquelas que gostam de astrologia. Fundado no mês
de janeiro, o time é capricorniano o que, desde sempre, atraiu uma grande
leva de jogadoras do mesmo signo (eu diria, o melhor deles hehe). Signo este
regido pela fruta goiaba. Foi só juntar 1+1 que o nome surgiu. 

Mas, além disso tudo, as Goiabas também fazem bonito dentro de quadra.
Nossa história é marcada por vitórias importantes, e algumas derrotas
também, mas vamos deixar isso pra você descobrir durante a graduação com
a gente.

FUN FACT



SALVE SALVE 194, 
sejam muito bem vindos à melhor faculdade de direito das
galáxias! (por que choras Mack e PUC?) É aqui que começam os
melhores cinco anos da sua vida (parece clichê, mas espera
acabar essa pandemia que você confirma em umas duas
semanas).
Pois então, devidamente acomodados em suas cadeiras,
segurando a lista da Fuvest com o seu nome em uma mão, e uma
brejinha na outra, é aqui que começamos a ilustrar o que é o
Handebol Franciscano, vulgo Meninos do Largo (ou,
carinhosamente, gordinhos românticos).
Bom, se você procura um time comprometido, com foco,
totalmente contra o álcool e as drogas, que treina todos os dias
da semana e realiza jogadas impressionantes, você deve estar
buscando algum outro time. O HM é, muito pelo contrário,
conhecido pela sua grande capacidade de ingerir substâncias de
procedência duvidosa, ganhar jogos das formas mais improváveis
possíveis, fazer a melhor resenha pós-treino na Flor (barzinho
onde os veteranos sempre vão bancar a bebedeira! Alô,
calourada!) e ser o time mais família e adorado por toda a
Faculdade. 
Dito isso, nós do Handebol Masculino (HM) convidamos você,
calouro, a vir jogar com a gente! "Ah, mas eu nunca joguei, vou
passar vergonha só" Não tem problema! O único requisito para
entrar é saber qual é o seu lado direito e esquerdo, e mesmo que
você não saiba, a gente te ensina, tem alguns que não
aprenderam até hoje. Então vem com a gente que não tem erro!

HANDEBOL MASCULINOHANDEBOL MASCULINO
HANDEBOL MASCULINO



“O Arthur mandou eu por a bunda nos caras, foi assim que
eu virei pivô.” JP, aprendendo técnicas do handebol 
“Eu até acho que vou me tornar um símbolo sexual da

esquerda brasileira” - CARLÃO.

ele é a sereia, a piranha, a barata do mar” - MARCOS.
“Héctor foi jurado de morte pelo Juninho do PCC” -

Memórias de um InterUSP em Matão.

drogado” - Fatos do HM.
“Comunismo defende as pessoas, não os bixos” - JOEL.

(frase adaptada para não assustar os calouros).

“Ele ta alegando o canto da sereia quando na verdade

“Marcos nunca perdeu um Jurídicos jogando

“A Cris é a rainha e nós somos os súditos” - CAIXETA

venha treinar! Entre em contato com os dms:



Saudações franciscanas, novas alunas e alunos da mais
tradicional faculdade de Direito do Brasil. Sejam muito bem-
vindos a nossa faculdade e aos melhores 5 anos (ou mais) de suas
vidas.

A equipe de Jiu-Judô tem muito prazer em não somente
parabeniza-los, mas também convidá-los para integrar essa
equipe incrível, que reúne as peças mais exóticas dessa
faculdade. 

A equipe de jiu-jitsu é a atual campeã dos Jogos Jurídicos
Estaduais, do Interusp e da Copa Universitária Paulista (alô jogos,
saudades). A equipe de judô, por sua vez, é um ponto fora da
curva: já fomos invictos por 8 anos e já sofremos com a pouca
renovação na equipe. Algumas coisas mudam, mas a persistência
e o orgulho em defender a Gloriosa continuam intactos – sendo
esse o nosso grande diferencial. Por sua vez, o time feminino
continua sendo ponto de destaque: atuais campeãs de Jiu- Jitsu
no Interusp e medalhistas no Jogos Jurídicos (segundo e terceiro
lugar). Por isso, você, caloura interessada na nossa equipe, venha
treinar conosco porque esse tatame é seu!

JIU-JITSU E JUDÔJIU-JITSU E JUDÔ
JIU-JITSU E JUDÔ



“Mas então vocês estão à procura somente de atletas?” NÃÃO,
CALOURX!! A equipe têm pessoas que lutaram a vida inteira,
pessoas que em algum momento da vida já lutaram e pessoas que
nunca fizeram esporte na vida (e que, inclusive, hoje integram o
nosso time competitivo). Nossa equipe é conhecida pela inclusão
de todos os interessados no esporte, desde a franciscana que
nunca treinou como atleta, desde o franciscano que já foi
campeão europeu (#descubra).
 
Quando você entra para essa equipe é que você entende sobre
esse esporte universitário: não é apenas uma luta, não é apenas
uma competição; é a soma de todos os treinos na nossa salinha a
40°C, todos os momentos icônicos produzidos por algum gado da
equipe e, principalmente, é sobre sentir-se acolhido em todas as
situações da sua graduação.

Fica aqui, então, o nosso convite à todas vocês. Saibam que serão
muito bem recebidos: integração é nossa palavra chave.
Esperamos vocês para, juntos e vacinados em 2021 (#eu acredito),
gritarmos: “CHUPA MACKENZIE OUTRA VEZ!!”

É O XI, PORRA

“É o XI, porra!” Vitor Orsini 

“Quando você fala eu só consigo

escutar o amor” Danilove 

“É o soldado, amor” Vitor Orsini

"Tudo é uma questão de equilíbrio" Sano

 

venha treinar judô! Entre em contato com os dms: venha treinar jiu-jitsu!
Entre em contato com o dm:



O Karate é uma arte marcial centenária e seu nome vem do
japonês, significando, em tradução livre, “mãos limpas”, pois é
uma arte marcial que não usa de nenhuma arma, mas unicamente
se foca no aperfeiçoamento do próprio corpo do atleta. Estima-
se que há cerca de 100 milhões de praticantes de Karate pelo
mundo, sendo os benefícios possíveis pela modalidade os mais
diversos: aumento na qualidade de vida, diminuição do estresse,
confraternização entre colegas, defesa pessoal, alto rendimento,
dentre outros. O Karate se destaca dentre outras modalidades de
combate por apresentar valores morais e éticos, bem como nos
aspectos físicos demonstrar golpes fortes, explosivos e flexíveis,
sendo uma excelente forma de exercício, mas também de
autodefesa.

KARATÊKARATÊ
KARATÊ



Nossa equipe de Karate na SanFran é
privilegiada por ter uma modalidade tão
rica em diversos sentidos. O time já
conquistou títulos em várias competições
universitárias, possuindo tradição na
participação de grandes eventos como,
por exemplo, no InterUSP e no BichUSP,
que possuem como objetivo promover a
integração dos acadêmicos através do
esporte. É uma ótima oportunidade para
calouros e calouras praticarem e, ao
mesmo tempo cuidarem do corpo e da
mente. Os treinos são conduzidos pelo
técnico do time, Marcelo Alberto de
Oliveira, extremamente qualificado,
instrutor há mais de 12 anos e Mestre em
Educação Física e Esporte pela USP.

Vamos conhecer o Karate? Os treinos estão acontecendo de
maneira remota, online pelo Meet, durante a pandemia, e são
abertos a iniciantes e graduados no Karate, não sendo necessário
qualquer experiência anterior na modalidade ou em artes
marciais.

venha treinar! Entre em contato com o dm:



Calourxs, bem-vindxs à Gloriosa!! Depois de anos sonhando com
esse dia, vocês finalmente entraram na Gigante São Francisco.
Ficamos tristes em não termos a Festa da Matrícula esse ano para
pintar aquele merecido "USP" na testa de cada um e beber a
famosa pinga na Natesão, mas podem ter certeza que na próxima
festa a gente repõe o tempo perdido. Mas até lá, por que não se
juntar a essa família natesuda?

A Natesão é vencedora do JJEs há anos, carregando inúmeros
títulos femininos e masculinos. Só em 2019, ganhamos as duas
categorias e saímos com 28 medalhas! Além disso, ainda
terminamos o InterUSP com 19 medalhas no peito.

Mas essas conquistas só são possíveis com nossa dedicação,
paixão e com o apoio da família que encontramos na Natesão.
Nossa saudade dos treinos e festas em equipe não tem igual, mas
assim que possível esses voltam, e com eles toda a animação pela
conquista do próximo título e toda a emoção de ver a melhora
dos nossos tempos.

Bom lembrar que não é necessário que já tenha competido antes
para vir nadar com a gente. Tudo o que precisamos é de pessoas
que estejam animadas para treinar e com vontade de defender
nossos títulos da MED-USP, PUC e MACK (por sinal, nada melhor
do que gritar “chupa, Mackenzie, outra vez”).

NATAÇÃONATAÇÃO
NATAÇÃO



"Trabalha e confia" - todos

"Era pra fazer ondulação, e não trepar com a água" - Felipe

"Vai se fuder, Jopi" - todos

"Caralho mano, o Chea de touca óculos e bigode parece o

vilão do sonic” - Greg voltando de uber

"Bom SUS para vocês" - Vine

"Consciência nesse quadril, Vine" - Felipe

“Claramente muito perdido, mas muito consciente porque

olhou para os dois lados antes de atravessar” - Vine tentando

se encontrar para o rolê

“Quando a incompetência é maior do que a sorte...” - Jopi,

sobre Giulia, durante jogo de War

 

Na quarentena, estamos tendo treinos online nos sábados, às
9h00. Venham fazer parte dessa família natesuda, que sempre
manda as coisas mais bizarras no grupo e está sempre lá para
comemorar, reclamar de professor e, claro, xingar o Jopi em
conjunto. 

venha treinar! Entre em contato com as dms:



REMOREMO
REMO

A prática do remo é bastante popular entre universitários do mundo
inteiro, sendo uma modalidade esportiva de velocidade, exigindo do
atleta um misto de força e resistência. Por meio de barcos estreitos, os
remadores se posicionam em carrinhos de costas para a proa,
utilizando seus braços, pernas e tronco para mover o barco, podendo,
assim, participar de provas individuais ou coletivas (em barcos que
chegam até oito tripulantes - sem contar o timoneiro). Sendo um
esporte completo, o remo pode ser praticado em qualquer idade e é
muito recomendado para aqueles que desejam melhorar a própria
postura e aliviar o estresse.

A equipe de remo da Gloriosa é bem nova. Criada em dezembro de
2018, tem tido como principal objetivo disseminar esse esporte incrível
no meio franciscano e tentar torná-lo acessível a todos que desejem
praticá-lo. Os treinos ocorrem na Raia Olímpica da Cidade
Universitária - onde são praticados, também, diversos outros esportes
aquáticos, tais como canoe, polo, canoagem, stand up, etc. O clube de
remo do CEPEUSP conta com todo o suporte necessário para os treinos,
incluindo, além dos barcos, ergômetros, barco escola e uma academia
para melhorar o condicionamento físico dos atletas. Em seu ano de
estreia, a equipe da Sanfran participou do Bichusp, da 2a edição da
Copa USP 2019 (levando uma medalha de prata e de bronze nas
categorias Skiff Feminino e Double Skiff Misto) e da Taça USP (que
rendeu duas medalhas de bronze nas provas de Double Skiff Masculino
e Four Misto, esta última em colaboração com uma atleta da equipe de
remo da FEA - já que, por hora, nos faltam meninas - Sim, isso é um
apelo, venham remar com a gente, girls!!!!).



 
Por estarmos sempre na raia da USP na Cidade Universitária, faz
parte da prática do remo a interação com outros cursos como a
Medicina, o pessoal da POLI, Física, Odontologia e a própria FEA

FAZER PARTE DESSA EQUIPE É UMA EXPERIÊNCIA
EXTRAORDINÁRIA. VENHAM REMAR COM A GENTE! OS ÚNICOS
PRÉ-REQUISITOS SÃO SABER NADAR E NÃO TER MEDO DE
CAPIVARAS ;)

“Que Deus te leve, mas que traga o barco de volta” - Farah

“Perna, tronco, braço” - Qualquer treinador

“Tem certeza que essa água é limpa?” - Joaquim Machado

“PROAAAAA” - Qualquer um que esteja tentando evitar um atropelamento

“Remo com fita verde pro lado da água, que é verde” Mitsuo

“De que cor é a água?” - Daniel de Bonis

“Se essa água fosse tóxica, eu já teria duas pernas saindo dos ombros” Gabi

“Meu Deus do céu, eu quase matei aquela capivara desgraçada” - Letícia Alves

“Que doideira, cara” - Arthur Nunes

 

venha treinar! Entre em contato com os dms:



Talvez você que esteja lendo esse anuário nunca sequer tenha
ouvido falar em Rugby - e muito menos em times femininos dele.
Provavelmente você já viu algum vídeo do Haka dos All Blacks,
mas não faz ideia de que o esporte, no mundo todo, é norteado
por valores como integridade, respeito e diversão. 

Mas uma certeza você precisa ter: das Pererecas você vai ouvir
falar em algum momento da sua graduação. 

Basicamente, o time se resume a 7 anos de existência, 2 medalhas
de ouro e 1 de prata no INTERUSP, 1 medalha de ouro e 1 de
bronze no Jurídicos, e mais algumas no Superusp. Somos um time
que sempre cresce e se inspira nas gerações passadas para ser
cada vez melhor. 

RUGBY FEMININORUGBY FEMININO
RUGBY FEMININO

venha treinar! Entre
em contato com a dm:Em 2019, depois de um 2018 sofrido, ganhamos a

nossa medalha de prata no INTERUSP em Matão
com o apoio das nossas veteranas 187, Yas e
Deb. Teve concussão da Yas (com saída de
ambulância e volta triunfal), um ombro alheio
deslocado graças à Dolly, e muito frio na
barriga a cada try. A Let, Lau e Bisc gritaram
mais alto que a torcida da FEAUSP na semifinal,
e, com virada no último minuto graças ao try da
Carlinha e à conversão da Yas, chegamos na
final. Lutamos até o último segundo de todos os
jogos e saímos de campo com medalha e um
sorriso de doer as bochechas. 



Em 2020, a gente queria ter ainda mais histórias de jogos para
contar, mas infelizmente a pandemia não deixou. Para piorar,
tivemos que nos despedir de duas pessoas que sempre apoiaram
a gente, dentro e fora de campo: Juei, nossa eterna caloura, e
Bisc, nossa water girl oficial. Mesmo assim, as Pererecas não
deixaram a bola cair. Nos adaptamos a rotina online, com treinos
físicos e análises de jogos, e ainda ganhamos 3 girininhas lindas e
dedicadas, fazendo essa família crescer ainda mais. 

Agora em 2021, estamos ansiosas pela vacina, pela volta dos
treinos presenciais, pelo nosso retorno em campo e, claro, pela
nova geração de girinas que estão por vir.

Com muitos hand-offs, tackles, pisadas, tinta, funk e lama, as
Pererecas continuarão a encantar a São Francisco com seu
jeitinho e a defender a camisa preta e vermelha. Então, se você
ficou pelo menos um pouco curiosa sobre quem são elas, brota.

"Vamo com tudo, pra absolutamente tudo"

"Mas boa, felicidade pras guerreiras e que se explodam os

comédias" - Guto, head coach

"O mundo não gira, ele capota" - Momozinha

"Com os dois peito no pé" - Java

"Qual é a treta com essa pessoa e pq não gostamos dela

mesmo?" - Gi

"Nois contra o mundo e o mundo capota mais uma vez" - Judelu



Querida 194, seja bem-vinda às Arcadas! Sabemos como 2020 foi
difícil para todos e manter o foco e a disciplina em um período
tão conturbado é algo de se admirar. Os próximos 5 anos, com
certeza, marcarão suas vidas: festas, amizades, momentos – bons
e ruins – e oportunidades. 

Mas, calourada, dentro da gloriosa SF existe uma união fortíssima
chamada a Grande Abóbra. Temos muito orgulho dela e
carregamos sempre seus ideais e valores, fazendo-nos uma força
dominante dentro das competições. A nossa camisa pesa muito,
porque trabalhamos demais para isso. 

Bicampeão do InterUSP e o pentacampeão dos Jogos Jurídicos, o
Rugby XI é conhecido por sua garra, insatisfeito com segundos
lugares ou mínimos esforços. Afinal, em um esporte em que se deve
dar o próprio sangue, não se pode fazer corpo mole. Ser um
jogador de rugby exige dedicação, respeito, disciplina e vontade.

E essa união não se restringe ao campo. Somos uma verdadeira
família. Há uma parceria extrema, fundada no vínculo cultivado
por todos os rucks, scrums e line-outs. O companheirismo de
equipe que baseia a defesa de um parceiro contra o time
adversário é o mesmo que faz com que os jogadores se ajudem
nos problemas cotidianos – sejam eles simples ou não.

RUGBY MASCULINORUGBY MASCULINO
RUGBY MASCULINO



"A vida é muito curta pra ser cuzão!"

"Vai até o final, para de dar migué, esvazia a garrafinha,

dá tudo o que você tem!"

"Viva a Grande abobra! Ninguém sobreviverá!"

"A gente bota a cara onde muita gente não

tem coragem de botar o pé!"

"Filho, você nunca vai conseguir agradar todo mundo"

"Então tem que escolher muito bem quem vai desagradar"

"Orra, você é muito burro! Tá no lugar certo!"

"Mistura tudo que sobrou de bebida aí num copo só,

vira e vamo pro fervo"

 

Nesta família, acolhemos todos, sem discriminação, sejam pessoas
altas ou baixas, gordas ou magras. Para ingressar nela, não é
necessário conhecimento prévio do esporte, basta que querer
valorizar o trabalho em equipe durante jogos, treinos e também
em momentos de euforia e diversão. Portanto, a Grande Abóbra
lhe faz o convite para se juntar a esse grande time. No futuro,
você se lembrará do momento em que leu este texto e se dará
conta que a melhor decisão de sua graduação foi jogar rugby. E
lembre-se: calouro não paga bebida!

venha treinar! Entre em contato com o dm:



SOFTBALLSOFTBALL
SOFTBALL

Caloura, parabéns pela sua aprovação! Seja bem-vinda a São
Francisco!

O ano de 2020 foi totalmente diferente dos demais. Nos anos
anteriores, tínhamos uma casa no InterUSP, na qual
tradicionalmente o time cria lembranças maravilhosas, entretanto,
neste ano atípico, tivemos cada atleta na sua casa, mas
conseguimos compartilhar vários momentos. Como um time,  
 fizemos companhia uma para as outras, marcamos presenças em
lives de sertanejo (algo que você vai aprender gostar assim que
entrar no time), comemoramos aniversários, comentamos realities,
tivemos webtreinos, compartilhamos momentos difíceis e acima
tudo nos mantemos unidas.

Em 2020, não tivemos os treinos presenciais (em que nos
esprememos em um único carro com preguiça de andar até o
metrô), festas, realização dos nossos churrascos de vegetais com
carnes (sim, a maior parte do time é veg), o InterUSP -  com jogos
emocionantes, integração e o trote das nossas calourinhas. Com
os sentimentos negativos que a pandemia trouxe, o
companheirismo das nossas atletas foi essencial.

Além disso, no final do ano nos despedimos das nossas
quintanistas: Biane, Ju, Mavi, Mena e Von. Sempre seremos gratas
aos anos que vocês dedicaram a esse time.  



"Hu!" - Mena.
"Se bateu na luva, é porque dava." - todo mundo

"Eu não entendi." - também todo mundo em algum momento
"Faz peixinho." - qualquer pessoa quando a bola está vindo

"Claro que não vou ensinar vocês a darem carrinho!" - Drika, ex-
técnica

"Estou toda suja de terra!" - todo mundo depois de um treino
"Vamo XI." - Frase do time quando um inning está demorando

demais.
 

Começamos  2021  com muita  empolgação  e  ansiosas  para
conhecer  nossas  calouras, tudo bem você não saber o que é o
soft (quase ninguém sabia o que era antes de entrar no time), suas
veteranas vão ficar felizes em fazer você entender e amar esse
esporte. E aí, caloura,  bora  treinar com a  gente?

venha treinar! Entre em contato com as dms:



Bem vinda turma 194! A barreira da Fuvest você já passou e agora pode
desfrutar ao máximo a vida sob as arcadas. Entenderás pela primeira vez
a beleza de uma festa em frente ao largo e toda emoção de um interUSP
e um Jogos Jurídicos, principalmente quando é contra o Mack... ORELHA!

A equipe de Tênis da Sanfran não é a maior. São poucos os que de
segunda à quinta-feira vão ao Campo do XI jogar. Por mais que pequena,
somos uma família. As pessoas se conhecem como ninguém, tamanho é o
contato entre os membros da equipe.

Todo mundo fala que é um esporte individual, mas apenas com um treino
você vai entender que não, é coletivo, e o companheirismo é o elemento
mais importante dentro e fora de quadra. Dentro, porque enquanto nos
jogos simples há alguém constantemente te motivando, na dupla é a
habilidade de jogar em equipe que define o vencedor. O Tênis recebe         
.

TÊNIS DE CAMPOTÊNIS DE CAMPO
TÊNIS DE CAMPO

venha treinar! Entre
em contato com o DM:

com prazer todos os novos membros, inclusive aqueles
que não jogam há muito tempo, para entrar nessa
família!

Venha conhecer essa equipe pequena, mas
extremamente unida, que constantemente incentiva o
melhor de cada um em todos nossos treinos de
segunda à quinta à noite no Campo do XI. Esperamos
todos vocês de braços abertos pra bater uma bolinha,
e um bundão, é claro... É na quadra, no treino e no
jogo que crescemos! No fim sentirás a união dessa
equipe, mesmo quando o jogo é uma partida simples. 



2020 foi um ano difícil com a questão da pandemia e a ausência
de treinos presenciais. Apesar de em 2019 a equipe feminina ter
obtido uma medalha de prata nos Jogos Jurídicos e a masculina, a
de bronze (passando o trator no Wack e na PUC), os principais
atletas - Gabi e Jaspion - se formaram, deixando um espaço a ser
ocupado no time.

No entanto, 2021 vem com grandes expectativas. A primeira é a
renovação: repor as peças importantes que movimentam a equipe
é essencial e esperamos que a turma 194 se sinta convidada a
participar do nosso grupo.

A segunda expectativa decorre diretamente da primeira, é a
manutenção da equipe entre as melhores, honrando as tradições
e as medalhas que sempre ostentamos. Apesar de sermos parte
de uma modalidade individual (ou em dupla às vezes), todos
estamos sempre nos unindo para melhorar cada atleta em
conjunto como um grande time e, acima de tudo, como uma
grande família.

TÊNIS DE MESATÊNIS DE MESA
TÊNIS DE MESA

Sendo assim, não tenha
medo de nos conhecer!
Se você nasceu jogando
ou nunca segurou uma
raquete, mas tem vontade
de aprender, a equipe de
Tênis de Mesa é o seu
lugar! Nossos treinos, em
condições normais,
acontecem todos os
sábados às 14h no Bunkyo.

venha treinar! Entre em contato com o DM:



VÔLEI FEMININOVÔLEI FEMININO
VÔLEI FEMININO

D Bem-vinda, calourx! Primeiramente, parabéns! Sabemos que
não foi fácil toda a sua caminhada até aqui, mas você conseguiu
e agora faz parte da melhor faculdade de Direito do país. Temos
certeza que esses serão os 5 melhores anos da sua vida. Dica de
veterano: os momentos mais memoráveis da sua graduação serão
construídos fora da sala de aula. E nada melhor do que construir
essas memórias vestindo e defendendo as cores da Gloriosa. Por
isso te convidamos para fazer parte do time de vôlei feminino da
SanFran (as Pimentas). 

Além de ser a melhor faculdade de direito da América Latina, a
SanFran também tem uma tradição gigantesca nos esportes.
Somos os maiores campeões dos Jogos Jurídicos Estaduais,
principais jogos universitários entre as faculdades de direito do
país. Mas muito além das conquistas e das vitórias, ser parte de
um time é um sentimento único. É poder fazer parte de uma
família, com quem você pode contar para desabafar sobre os
perrengues que a SanFran faz a gente passar (e não são poucos);
é sempre ter companhia para as festas e jogos universitários e ter
a certeza de que terá um ombro amigo sempre que precisar. Tudo
isso pode te trazer experiências únicas que com certeza você
levará para o resto da sua vida. 

Detalhe importante, você não precisa ser nenhuma expert no
vôlei. Aqui não tem processo seletivo. Basta que você goste e
tenha vontade de treinar com a gente. Temos lugar para todas
aquelas que querem fazer parte disso tudo com a gente!



Assim como todos os times, o VF passou por altos e baixos nos
últimos anos. Nos últimos anos, o time passou por alguns períodos
de reconstrução e reestruturação. Mas se tem uma coisa que
aprendemos com tudo isso, é que depois desses períodos, sempre
saímos um time muito mais unido, sintonizado e com uma força
imparável. Um exemplo disso foi o tão saudoso ano de 2019, em
que vencemos o time do Mackenzie (invicto desde 2014) no JJE.
Foram meses de treinos e estudo das adversárias para culminar
em um dos jogos mais emocionantes que o time já passou: uma
vitória em um jogo de cinco sets com uma virada impressionante. 

2020 foi um baque muito grande para todos nós. Tendo em vista
essas circunstâncias, o VF teve que reinventar a sua forma de
fazer treinos. Passamos a fazer treinos on-line cerca de uma vez
por semana, variando entre treinos físicos e táticos, em que
assistíamos vídeos nossos e dos jogos das nossas adversárias dos
campeonatos que participamos. E podemos dizer com certeza
que esses treinos foram essenciais para conseguirmos passar por
este período tão caótico. 

Por essas e outras nós te chamamos, Caloura! Vem ser parte da
família das Pimentas e escrever com a gente histórias incríveis de
vitória e muita parceria. Estamos de braços abertos e ansiosas
para receber vocês! No momento, estamos treinando on-line , mas
assim que pudermos voltar presencial, faremos rodízios de
caronas! Para recepcionar vocês, criamos um grupo no WhatsApp,
chame as DMs que mandamos o link pra vocês!

venha treinar! Entre em contato com os dms:



VÔLEI MASCULINOVÔLEI MASCULINO
VÔLEI MASCULINO

Bem-vinda, turma 193!

Parabéns pela conquista. Você sentirá em breve como é fazer
parte de uma história quase bicentenária e como vale a pena
defender a São Francisco em cada ponto, torcer por ela em todos
os esportes e marcar seu nome nas arcadas. Você já demonstrou
que tem disciplina para passar pela Fuvest ou Sisu e agora terá a
chance de aproveitar cada oportunidade que a São Francisco
oferece.

Especialmente, durante a pandemia, vários sonhos - dos calouros
e dos Dinos - ficam em suspenso. Para os novos franciscanos que
ingressaram em 2020 e 2021 ficam postergadas as experiências
de integração com seus colegas e ambientação ao clima da
Faculdade - sem as aulas presenciais, as festas e os Jogos. Já
para o VM da São Francisco, a interrupção dos eventos esportivos
adia a busca por bons resultados nas competições e,
principalmente, o nosso sonho de ganharmos, pela décima vez
consecutiva, o primeiro lugar na modalidade nos Jogos Jurídicos
Estaduais. De todo modo, passada a pandemia, voltaremos com
tudo e você, calouro, terá chance de realizar ambos os sonhos:
conhecer seus veteranos, entrando para a verdadeira família que
os Dinos são, e fazer parte de um time cada vez mais vitorioso.



"Tá muito difícil fazer isso, eu só penso no Alê xingando a gente."
- CALMON, sobre escolher frases clássicas dos Dinos.
“Jurídicos não têm a opção de não ganhar.” - TIME, se

preparando para todo JJE.
"Os jovens hoje em dia são frustrados porque não

comemoram nem quando fazem ponto" - ALÊ, depois
do time pontuar e ficar em silêncio. 

"#NinguémJogaEmDupla." - ELER e LUÍS, brocando
o resto do time que atrasou pro jogo.

"Vamo no bar porque eles estão dando bebida de graça
por um beijo" - QIB 2019

 
 

Você pode ser parte desse time que, há anos, faz história com as
cores da Gloriosa! Já jogou vôlei? Defendendo a São Francisco
será ainda melhor. Nunca jogou antes? O vôlei é um dos esportes
que mais valoriza treino, e basicamente só depende de suor e
garra pra poder crescer na modalidade. Quer entrar no time?
Fale com as pessoas com foto de capa dos Dinos, entre no nosso
grupo, jogue o Bichusp e venha nos ajudar a vencer pela décima
vez consecutiva os Jogos Jurídicos! Qualquer dúvida, podem falar
com nossos DMs.

venha treinar! Entre em contato com os dms:



Dizer que o ano de 2020 foi bizarro não é o suficiente para
capturar a maluquice. Todas as equipes, inclusive a de Xadrez,
tiveram que se reinventar para se adaptar ao modelo online.
Apanhamos um bocado para pensar em um modelo de como
continuar com os treinos e como melhorar a equipe para garantir
vitória nos próximos jogos jurídicos e no InterUSP. Mas graças à
quarentena, pudemos colocar o pé no chão, e nos planejar como
enxadristas para treinar a melhor equipe de Xadrez de todas as
eras da São Francisco. Kasparov já dizia que Xadrez é mais que
táticas e estratégias, é sobre ser criativo, ter novas ideias, ser um
melhor tomador de decisões. Afinal de contas, o Xadrez é um dos
esportes que podemos treinar razoavelmente bem à distância. E,
quando pudermos nos encontrar de novo, estaremos todos
jogadores mais fortes e experientes.

Convidamos você, calouro/a ou veterano/a, a fazer parte do
Xadrez Sanfran! Temos muitas atividades planejadas para esse
ano que se inicia e queremos você, participando de cada
conquista que alcançaremos a partir de hoje. Não nos importamos
se você tem rating FIDE 2400+ ou se nem sabe mexer as peças,
afinal, quando um jogo de xadrez termina, peão e rei vão para a
mesma caixa, então, o que queremos são pessoas dispostas a
darem seu sangue para a honra e glória da melhor Facvldade de
Direito de todo o Brasil.

Venha treinar com a gente, procurem-nos pelos pátio durante a
SEREC ou entre em contato com a gente por nossas redes sociais
ou com nossos DMs que se manifestarão nos comentários.
1 2 3 XADREZ! 4 5 6 XADREZ! 7 8 9 pra 12 faltam 3 XADREZ!

XADREZXADREZ
XADREZ



"1 2 3 XADREZ
4 5 6 XADREZ

7 8 9 pra 12 faltam 3 XADREZ
Direito USP outra vez!" - Todos

 
"O cavalo come em L

A torre come reto
O bispo come na diagonal

A rainha come geral
Vamos correndo capivaras

Comer as peças penduradas
E com a vantagem

Faremos o arremate!"
- Gabriel Thomazine

 
“Mano que preguiça de pensar nessa posição. Joga qualquer

coisa e faz cara de bravo que dá bom!” - Lukas
 

LUKAS CARVALHO

(11) 995555 5831

venha treinar! Entre em contato com o dm:



VENHA!VENHA!
VENHA!VENHA!
VENHA!VENHA!
VENHA!

associação atlética acadêmica
xi de agosto 2021


