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Presidente

Chegamos a terceira edição do nosso informativo, como todos
sabem o inicio é sempre muito difícil, mas estamos superando esta
etapa e por isto estamos muito otimistas e confiantes. Nosso
objetivo que é continuar levando aos colegas associados as noticias
de nossa sociedade de uma forma alegre e divertida, só será possível
com a participação de todos, enviando piadas, comentários, criticas,
sugestões enfim matérias em geral.
Colabore com nosso informativo para mantermos este meio de
comunicação em atividade que tenho certeza é o desejo de todos.
Waldemar Conceição Filho
Diretor de patrimônio
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Em
Em Obras
Obras

1 - Colocado uma porta no depósito
n° 2, bem como várias prateleiras
com o objetivo de armazenar
materiais de limpeza, elétrico,
ferramentas, espetos e
materiais de manutenção em geral.
2 - Pinturas:
• Parte interna do vestiário da SEA;
• Parede externa, recentemente
rebocada, que faz divisa com o GAPA, com
tratamento especial contra umidade e mofo.
• A parte externa do depósito nº 1, onde são
guardados os vasilhames;
• As colunas e vigas externas que fazem divisa
com a Servidão João Espíndola;
• A “sala social”, onde está instalado o telefone
público, mantendo as cores originais do tijolo
aparente, com o objetivo da criação de uma sala
de estar, propiciando conforto e tranqüilidade
para os associados e convidados.
(aceitamos sugestões para equipar e
decorar a mencionada sala)
3 - Instalada uma luminária nova no vestiário
masculino da SEA e um armário em fórmica
branca, com nove (9) boxes destinados aos
associados adquirentes. Esclarecemos que
numa segunda etapa será instalado outro
armário aos associados que optarem pela
aquisição dos mesmos. Procure a Diretoria e
faça sua reserva.

Receitas e despesas SEA de março de 2002
Centro de Custos
D
C
D
D
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
C
D

Manutenção Sede
Contribuição Social
Energia Elétrica
Água
Prest. Serv. Mensal
Prest. Serv. Diário
Materiais Diversos
Despesas Bancárias
Locação do Campo
Cartão Telefone
Bola de Futebol
Uniformes
Manutenção do campo
Lavação Uniforme
Receita Mov. Bar
Bebidas - Alimentos

Valor Total
523,24
830,64
133,09
38,16
250,00
20,00
484,28
8,32
150,00
4,50
8,00
0,00
27,05
100,00
1.551,11
575,45

%
24,09
32,81
6,13
1,76
11,51
0,92
22,30
0,38
5,92
0,21
0,37
0
1,25
4,60
61,27
26,49

(C) Crédito = 2.531,75 (D) Débito = 2.172,09
Resultado = 359,66

Mensalidade em Dia
Solicitamos aos associados que
procurem manter a contribuição social em
dia para que possamos dar continuidade as
obras, manutenções e demais despesas.

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia

Equipe

03 ou 04/05

A

Carcará - Cesar* - Clóvis - Aderço - Julio - Gabriel - Nazareno

10 ou 11/05

B

Édio - Xexéu - João* - Marreco - Sérgio Inter - Amaro - Telmo

17 ou 18/05

C

Sonio - Claudio* - Paulinho - Valcionir - Áureo - Ireno - Nizinho

25/05 - Festival

A/B/C/D

Neste dias todos os componentes de todas as equipes trabalharão

31/05 ou 01/06

A

Componentes

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

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
informativo AliançA
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Importante
Importante
Colabore com o nosso Informativo mande suas
idéias, sugestões ou matérias para:
E-mail: mdarwin@uol.com.br
Fones: 9961-9971 / 334-8587 com Waldemar

Resultados
Resultados
dos
dos Jogos
Jogos
05/04 - Aliança 7

X 5 Aliança

12/04 - Aliança 2

X 0 IBIS

*20/04 - Aliança

Parabéns
Parabéns
Nasceu no Dia 24 de Abril
de 2002, Juan Ricardo Martins Bulla,
neto de Dejair e Neia.
Parabéns Vovós!

Dominó
Dominó
Sócios e Convidados.
As derrotas com menos de 50 pontos custarão
aos perdedores multa de R$ 0,50 por jogador e a
Liza custará R$ 1,00 também por jogador.
Estes valores, mesmo pagos à vista, deverão ser
anotados na folha diária para posterior
contabilidade.

Como
ComoMatar
Matr
sua
sua Sociedade
Sociedade
Não faça mais do que o absolutamente
necessário. Porém, quando os diretores
estiverem trabalhando para que tudo corra
bem, afirme que o clube está dominado por
um grupinho.

-

26/04 - Aliança 4

X

3

- Mário Dent.

X 8 Carcaça

* jogo cancelado por causa da chuva

Festival de Futebol - 25 de maio
Maiores Informações com a diretoria

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
10 ou 11/05

Aliança X

17 ou 18/05

Aliança X

Responsável

Responsável

FESTIVAL

25/05
31/05 ou 01/06

Aliança X
Responsável

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
No mês de Março os Campeões de Presença
foram com 3 participações, PC Martins,
Nenen, Amaro, Claudio, Paulinho e Sônio.
Convidados
Nº de Pr esença
Jorge, Lucas e Rodrigo
3
Senoel
2
Airton, Dacio, Alan e Israel
1

Convite
Convite
Jantar Dançante do Dias das Mães
Dia: 10 de maio de 2002
Horário: 21:00 horas
Local: AFBESCRI Av. Max Schramm, 3448 - Estreito
Banda: The Walkers - Joel e Anne
Valor: R$ 10,00
(Cheque p/ 25/05/2002)

Contato: Zagalo

Pedrada
Pedrada
Aderço ainda procura quem atirou uma
pedra em sua perna.

Aniversários
Aniversários
Neste mês de Maio os que
ficarão mais idosos são:
• Clovis - 14/05 • Julio - 04/05

Artilheiros com 2 gols: Zagalo, Inter, Nuno e Richard.
informativo AliançA
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Vivendo
Vivendo ee Aprendendo
Aprendendo
Curiosidade, cuidados e conservação.
Pra quem se amarra numa breja, no fim de tarde ou no final de
semana, seguem algumas informações super úteis obtidas com os
mestres-cervejeiros da Antártica. Leiam, deleitem-se e divulguem.
É para acabar com certos folclores, do tipo “o meu sem colarinho”,
“cerveja engorda”, etc.. Além disso, leiam a boa notícia no item 11.
1 Uma latinha de cerveja tem exatamente a metade das calorias de
um copo de suco de laranja (sem açúcar, claro). Já aquela
calabresa com cebola frita que sempre acompanha (perigo,
perigo).
2 Cerveja sai pronta da cervejaria: não pede, portanto,
envelhecimento. Quanto mais jovem for consumida, melhor
será seu Sabor. Dura em média 90 dias.
3 Deve ser guardada em pé, em lugar fresco e protegido do sol,
para evitar oxidação prematura.
4 Deve resfriar na geladeira sem pressa. "Não Coloque no freezer,
pois a violência no congelamento prejudica a bebida", afirma
Cássio Picolo, um dos maiores experts de cerveja no Brasil.
5 Depois de gelada, deve ser consumida e jamais voltar à
geladeira.
6 A temperatura ideal para saborear as tipo pilsen é entre 4 e 6
graus. Toma-las "estupidamente geladas", como de diz,
prejudica tanto a formação de espuma na cerveja, quanto
"adormece" as papilas gustativas, comprometendo o sabor.
7 Copos e canecas pequenos e de cristal são os ideais, pois
mantém melhor a temperatura e a espuma. Evite canecas de
alumínios, que, além de feias, tiram o prazer de apreciar o visual
do líquido dourado.
8 Resíduos de gordura no copo são fatais para a bebida: acabam
com o colarinho e liberam o gás carbônico, deixando o líquido
meio choco. Idem para resíduos de detergente.
9 "Tomar cerveja sem colarinho é uma heresia", ensina outro
expert, Noberto D'Oliveira Neto. "Dois dedos de espuma São
ideais para reter o aroma e evitar a liberação do gás carbônico."
10 A espuma cremosa revela a persistência e bom estado da
cerveja. Para aproveitá-la melhor, sirva derramando uma dose,
espere baixar o colarinho, em seguida, incline o copo até 45
graus, despejando o líquido devagar enquanto o colarinho sobe.
11 Com 90% de água, a bebida é hidratante. E com apenas 3 a 5
graus de álcool, como as do tipo pilsen a cerveja estimula o
metabolismo, pelo menos quando ingerida moderadamente.
Além disso, é rica em vitaminas, carboidratos, proteínas e
aminoácidos.
Apesar disso, não engordar; éfolclore associar o consumo de 80
calorias de um copo de 200ml com a formação de barriga. Os
acompanhamentos gordurosos é que engordam.
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Humor
Humor
Vida de Aeromoça
Em pleno voo internacional, desses
que duram 12, 13 horas, o piloto anuncia
pelo sistema de som que o avião está a
30.000 pés de altura, que a temperatura
externa passa dos 50 graus negativos,
anuncia o tempo estimado de viagem,
deseja boa viagem prá todos, liga o
piloto automático e esquece de desligar
o som. Ai diz ao copiloto, sem se dar
conta de que tá todo mundo ouvindo:
- Hummn... (batendo na barriga).
- Agora vou dar uma cagada e comer
a aeromoça!
Lá atrás, a aeromoca ouve, fica
vermelha de vergonha, deixa cair a
bandeja de café e sai correndo pelo
corredor do avião em direção à Cabine.
Atravessa a classe econômica em
disparada e já quase entrando na
primeira classe, tropeça na bengala de
uma velhota, que, rindo muito, diz:
- Calma, filha. ele disse que ia cagar
primeiro..!
Um homem, com problemas de
impotência, vai ao médico e este receitalhe uns comprimidos, mas avisa que os
comprimidos são muito fortes e que a
única maneira de fazer desaparecer a
ereção, mesmo depois de ter relações
sexuais é mergulhar o “Bicho” num
copo de leite.
Naquela noite, para ter certeza que
vai dar resultado, o homem toma 2
comprimidos e seu “Negócio” fica duro
como nunca. Cheio de vontade, depois
de meses sem praticar, ele leva a mulher
para o quarto e fazem amor de forma
selvagem, até a mulher ficar quase em
coma. Não satisfeito, vai ao quarto da
sogra e... crau, na sogra. Ainda
insatisfeito, apanha o sogro distraído e...
crau. Segue-se a cunhada e o cunhado,
até que finalmente o homem, cansado e
satisfeito, vai até a cozinha, coloca leite
num copo e mergulho lá o “Bicho”. A
sogra que entra na cozinha e vê o que o
genro está fazendo, grita para a família:
- Fujam que ele está recarregando
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