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Editorial
Editorial
08 Março - Dia Internacional da Mulher
Há 143 anos, no dia 8 (oito) de Março de 1857, teve lugar aquela que
terá sido, em todo o mundo, uma das primeiras ações organizadas por
trabalhadores do sexo feminino. Centenas de mulheres das fábricas de
vestuário e têxteis de Nova Iorque iniciaram uma marcha de protesto
contra os baixos salários, o período de 12 horas diárias e as más condições
de trabalho. A manifestação foi violentamente dispersada pela polícia. O
dia 8 de Março é, desde 1975, comemorado pelas Nações Unidas como
Dia Internacional da Mulher.
Muitas são as versões sobre a origem do Dia da Mulher. A mais
mencionada é a data de 8 de março de 1908, dia em que centenas de
trabalhadoras da fábrica têxtil Cotton, de Nova York, entraram em greve,
com o objetivo de conseguir uma redução da jornada de trabalho de dez
horas e o descanso aos domingos. Apesar de todo o esforço, as trabalhadoras não foram atendidas em suas solicitações e decidiram se trancar
dentro da fábrica. Houve um incêndio e todas elas morreram.
O trágico acontecimento se converteu em símbolo da luta feminista,
tanto que a Segunda Conferência das Mulheres Socialistas propôs a data
de 8 de março como dia histórico para reivindicar os direitos das
mulheres. Desde então, e no decorrer do século XX, as mulheres foram
adquirindo novos e mais direitos, desde políticos, como o direito ao voto,
até humanos, entre eles o direito de combater a violência contra elas.
Apesar de ter-se registrado um avanço na consolidação dos direitos da
mulher no mundo, no início do século XXI ainda não se pode dizer que as
mulheres conquistaram uma posição de igualdade perante os homens. O
sexo masculino continua desfrutando de maior acesso à educação e a
empregos bem remunerados. Além disso, a violência física e psicológica
contra a mulher continua a fazer parte do cotidiano da vida moderna. E
neste e em outros setores, ainda há um longo caminho a ser percorrido.
A Sociedade Esportiva Aliança - SEA rende homenagem a
todas as mulheres, principalmente da nossa família de associadas
que com paciência, tolerância, equilíbrio e muita paz conseguem
nos aturar. Obrigado por voces existirem e fazerem de nós homens
mais felizes.
A Diretoria
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Comunicado
Comunicado

Ata
Atade
de Reunião
Reunião
Nº
07/2002
Nº 07/2002
Aos dezoito dias do mês de março de 2002,
(18/03/02), às 20 Horas, reuniram-se os seguintes
diretores. Paulo César Martins, João Carlos Mauricio,
Waldemar Conceição Filho, Cláudio Gustavo
Adriano, Richard Luiz Dutra, e mais os Srs. Ireno
Aguiar e Paulo Lester Z Machado, membros do
conselho fiscal, que passaram a discutir e deliberar o
que segue:

Comunicamos com pesar o falecimento
de João Adalberto da Silveira no dia
25 de março de 2002, diretor da
M. Darwin, colaborador e amigo.
Fique Com Deus!

Balancete
Balancete
Receitas e despesas SEA de fevereiro de 2002

D
C
D
D
D
D
C
D
D
D
C
D

2 - Acesso não Associados nas
Dependências do Bar
Por decisão da diretoria recomendamos os
associados comuniquem seus convidados evitarem
adentrar no bar, evitando assim que as equipes de
trabalho desempenham suas atividades.
3 - Acesso de Crianças nas
Dependências do Bar
Recomendamos aos pais ou responsáveis que
orientem seus filhos evitarem de circularem na parte
interna do bar, bem como retirar bebidas da geladeira.

Valor Total

Centro de Custos

1 - Aquisição de Bens e Serviços.
Recomendamos que qualquer associado evite
fazer compras em nome da S.E.A , sem previa
consulta da diretoria.

Manutenção Sede
Contribuição Social
Energia Elétrica
Prest. Serv. Mensal
Despesas Bancária
Produtos de Limpeza
Locação do Campo
Cartão Telefone
Manutenção do campo
Lavação Uniforme
Receita Mov. Bar
Bebidas - Alimentos

-329,56
720,69
-77,48
-250,00
-10,35
-22,14
30,00
-4,50
-7,85
-80,00
1.404,46
-797,01

%
20,87
33,44
4,91
15,83
0,66
1,40
1,39
0,39
0,50
5,07
65,17
50,48

Totais Créditos: 2.155,15
Débitos: -1.578,89
Acumulado Geral: 576,26

D = Débito
C = Crédito

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
05 ou 06/04 12 ou 13/04 19 ou 20/04 26 ou 27/04 03 ou 04/05
Equipe A

Equipe B

Equipe C

Equipe D

Equipe A

Carcará
Cesar*
Clóvis
Aderço
Julio
Gabriel
Nazareno

Édio
Xexéu
João*
Marreco
Sérgio Inter
Amaro
Telmo

Sonio
Claudio*
Paulinho
Valcionir
Áureo
Ireno
Nizinho

Waldemar*
Richard*
Zagalo
Sérgio
Nuno
Lenio
Beto
Dejair

Carcará
Cesar*
Clóvis
Aderço
Julio
Gabriel
Nazareno
* Diretor de plantão

Ganhamos um cavaquinho do Senhor Jairo. Obrigado Amigo!
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Resultados
Resultados
dos
dos Jogos
Jogos

Colabore com sua equipe de
trabalho, principalmente não falte
no seu dia de trabalho.

Aliança 2

X 2 Dinosauros

Aliança 7

X 3 Aliança

Festival
Festival

Aliança 3

X 5 BESC

Estamos programando um festival de
futebol para maio, Aguarde!

Aliança 4

X 4 Aliança

Aliança 7

X 6 Aliança

6º
6º Feira
Feira Santa
Santa
Dia 29 de março, Sexta-feira Santa, coisas
muito estranhas aconteceram em nossa sede:
• A reaparição de Betão (valeu amigo!)
• O juiz Lucas tropêçou em nada e caiu,
levando dois minutos para recomeçar a partida.
Dia de Assombração?
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Próximos
Próximos Jogos
Jogos
X
Dia 05 ou 06/04 Aliança
Responsável
Dia 12 ou 13/04 Aliança X

Responsável

Dia 20/04

Aliança X Mario Dent.

Dia 26/04

Aliança X Carcaça

Responsável Caludio

Responsável Nenen

Dia 03 ou 04/05 Aliança X

Responsável

Colaborador
Colaborador
As chargês do nosso informativo são feita pelo
Artista Mauríco Costa (filho do maneca)
Muito Obrigado Amigo!

Como
ComoMatar
Matr
sua
Sociedade
sua Sociedade
Não aceite incumbências. Lembre-se: é mais
fácil criticar do que realizar. Se a diretoria
pedir sua opinião, responda que não tem
nada a dizer e depois espalhe como deveria
ser as coisas.

Show
Show de
de Bola
Bola
Com a bola no pé Amaro é gol, fez 2 contra o
BESC e queria mais. Valeu Coroa!

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
No mês de Março os Campeões de Presença
foram: com 5 participações cada, PC Martins,
Xexéu, Aureo.

Escolinha
Escolinha nota
nota10
10
De tanto assistirem os jogos dos veteranos, os nossos
meninos não desepcionaram, perderam de 4 X 0.

Importante
Importante
Colabore com o nosso Informativo Aliança,
mande suas sugestões ou matéria para:
E-mail: mdarwin@uol.com.br
Fones: 9961-9971 / 334-8587 com Waldemar

O artilheiro do mês de Março foi o amigo Zagalo com 7 gols. Parabéns!

DISK

BOX

Box para Banheiros

Rod. SC 401 - Km 1, nº 715 - Saco Grande I - Florianópolis - SC - Fone/Fax: (48) 334-8383
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Charge
Charge do
do Mês
Mês

Humor
Humor
OLHO VIVO

O
O associado
associado com
com a
a palavra
palavra
E-mail enviado pelo Amigo Richard
A informação do boletim chegou através da Auristela não li
pois estou trabalhando. Acho a idéia muito boa, afinal o pouco
tempo que os associados se reúnem é somente na Sede e as vezes
não dá para colocar as notícias em dia. É uma integração entre os
associados de forma harmoniosa que através da brincadeira
relata os fatos. Ainda não me conformei com a idéia de ser avô.
Depois da "sua" brincadeira talvez eu veja os fatos por outro
angulo e comece a entender de vez as mudanças em minha vida.
Continue assim e nunca deixe a criança que existe dentro de
você adormecer.
Parabéns pelo trabalho realizado sinceros votos de quem o
admira meu amigo.

Oportunidade
Oportunidade
Colocamos à disposição dos
associados o cartão do
Atacado Makro. Quem
desejar, procurar a diretoria

Em
Em Obras
Obras
A parede de divisa com
o GAPA está sendo
rebocado para evitar
umidade como também
melhorar a aparencia.

O aniversário do mês é o
Cinquentão do Dejair - 03/04
informativo AliançA

Estudo Altamente Científico
Cerveja faz aumentar a
feminilidade do homem
Um cientista americano sugeriu
que os homens deveriam tomar mais
cuidado com o consumo de cerveja
pois os resultados de uma recente
análise revelou a presença de
hormônios femininos na mesma. A
teoria é de que beber cerveja faz os
homens tornarem-se mulheres.
Para provar a teoria, foram
dados a 100 homens, 5 litros de
cerveja a cada um. Foi observado
que:
• 100% dos homens ganharam
peso (coisa de mulher)
• Começaram a falar excessivamente e sem sentido (coisa de
mulher)
• Tornaram-se altamente
emocionais (coisa de mulher)
• Não conseguiram dirigir (coisa de
mulher)
• Não conseguiam pensar
racionalmente (coisa de mulher)
• Discutiam por besteiras (coisa de
mulher)
• Recusavam-se a pedir desculpas
(coisa de mulher)
Marcas de cerveja parecem
BRAHMA - É igual mulher de casa,
a número 1
SKOL - É igual a mulher do vizinho,
desce redondo.
KAISER - É igual sogra, amarga e
dá dor de cabeça
ANTARTICA - É igual amante,
briga para ser a número 1
BAVARIA - É igual a mulher dos
amigos, todos bebem
SCHINCARIOL - É igual a
mulher feia, no desespero dá para
encarar.
“Jean Carlos”
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