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Editorial
Editorial
Nesta Quarta edição do nosso
informativo, quero parabenizar todas as
equipes de trabalho da Sociedade Esportiva
Aliança (S.E.A.), pelo excelente trabalho
que está sendo realizado nos dias dos jogos
e festividades.
Muito carinho, amor e dedicação, são
as marcas maiores no tratamento
dispensado aos associados, seus familiares e
convidados, meus parabéns.
João Carlos Mauricio
Diretor Administrativo
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Charge
Charge do
do Mês
Mês

Richard Luiz Dutra

Claudio Gustavo Adriano

Nesta
Edição

Com essa
velocidade acho que
o PC vai levar alguém
pra maternidade!
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Balancete
Balancete

Em
Em Obras
Obras

1. Contratado serviços de manutenção do telhado
com respectiva troca de telhões na parte
referente ao depósito e cozinha, contudo faz
necessário uma reforma geral de todo o telhado
em decorrência de algumas infiltrações e
goteiras, que será viabilizado oportunamente.
2. Realizado serviços de manutenção e pintura no
portão principal de acesso.
3. Adquirido um jogo de traves de futebol suíço,
não fixa, com destinação, a princípio, para as
crianças e adolescentes, porém poderá ser
utilizada pelos adultos quando não houver
quórum suficiente de jogadores para realizar uma
partida no campo oficial.
4. Realizado acabamento em acrílico sobre a parte
superior da porta do depósito nº 2. O serviço foi
gentilmente efetuado sem ônus para a SEA,
através da Empresa DISK BOX, fone 334-8383,
de propriedade do associado Edio Nicolau
Homem. A Diretoria agradece a nobre iniciativa
e espera que o exemplo seja seguido por outros
associados e convidados.

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.

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

Manutenção da Sede
Contribuição Social
Energia Elétrica Sede
Água Sede
Prest. Serv. Mensal
Prest. Serv. Diário
Materiais diversos
Despesas Bancárias
Prod. Limp./Conser.
Locação do Campo
Cartão Telefone
Receita Temporária
Saida Receita temp.
Manutenção do campo
Lavação de uniformes
Receitas de Mov. Bar
Bebidas e Alimentos

Valor Total
793,58
930,84
343,91
13,55
250,00
70,00
100,91
12,10
7,78
750,00
6,75
280,00
250,00
0,00
60,00
1.167,92
1.325,61

%
24,54
29,75
10,63
0,42
7,73
2,16
3,12
0,37
0,24
23,97
0,21
8,95
7,73
0,00
1,86
37,33
40,99

(C) Crédito = 3.128,76 (D) Débito = 3.234,19
Resultado = -105,43

Obrigações
Obrigações
Foi entregue a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica 2002, ano base 2001 da SEA, com
o objetivo de manter atualizado o cadastro de
pessoa jurídica. Foi solicitado junto a Prefeitura
Municipal de Florianópolis a isenção do IPTU
2002, com base na Lei Complementar nº 021/98.

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia

Equipe

Componentes

31/05 ou 01/06

A

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

07 ou 08/06

B

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

14 ou 15/06

C

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

21 ou 22/06

D

Waldemar* - Richard* - Zagalo - Sérgio - Nuno - Lenio - Beto - Dejair

28 ou 29/06

A

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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Como
ComoMatar
Matr
sua
sua Sociedade
Sociedade
Não leia o resumo da reunião da Associação
e muito menos os comunicados oficiais. Afirme
que ambos não publicam nada de interessante
e, melhor ainda, diga que não os recebe.
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Últimos
Últimos Resultados
Resultados
03/05 - Aliança 1 X 3 Taxistas
03/05 - Aliança 1 X 4 Taxistas
11/05 - Aliança 9 X 3 Aliança
17/05 - Aliança 4 X 2 ACM
25/05 - Aliança 2 X 2 Grupo Gente da Terra

Novo
Novo Uniforme
Uniforme
Pedimos a gentileza de entrar em contato com
a diretoria para pagamento do novo uniforme que
será entregue até 15/06/02.
1º Parcela - 05/06/02
Valor: R$ 45,00
2º Parcela - 05/07/02
Valor: R$ 45,00
3º Parcela - 05/08/02
Valor: R$ 45,00
OBS.: Depósito p/ Aliança: BESC/agência: 001
Conta Corrente: 123 526-8

Agenda
Agenda
Marejada

Neste mês os artilheiros com
2 gols cada, foram Edio e Inter

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
01/06
07/06

Aliança X Cobra Criada
Responsável: Sérgio Borges

Aliança X Cupim
Responsável: Sônio

14 ou 15/06

Aliança X INSS

21 ou 22/06

Aliança X

30/06

Responsável: Richard

Responsável

Pelada da Feijoada

Dia 04 de Outubro de 2002

Feijoada do Valdir
Dia 30 de junho de 2002

Doação
Doação
Foi doado pelo associado Waldemar Conceição
Filho (Nenem), Diretor de Patrimônio da SEA,
um aparelho de som com CD e duas caixas
acústicas, contudo o equipamento foi revisado em
uma oficina técnica ao custo de R$ 60,00, que foi
gentilmente custeado pelo associado Amaro
Manoel da Costa.
A Diretoria agradece por mais esta iniciativa.

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
No mês de Março os Campeões de Presença
foram com 4 participações, Édio, Inter,
Nenen, César e Aureo.

Manutenção
Está previsto para julho a
manutenção do Campo

Aniversários
Aniversários
Nos dias 04 e 25 de maio de 2002
Maneca e Diu mandaram uma
viola de primeira linha.
Muito Obrigado Amigos!

Betão
Zagalo
Joãozinho
Paulinho

11/06
20/06
23/06
29/06

Aliança ganhou dois troféus, com o Juvenil e Veteranos. Até que enfim.
informativo AliançA
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4 Associado com a Palavra

Associado com a Palavra

Parabenizo essa sociedade, da qual eu tenho o prazer e o orgulho de
pertencer ao seu quadro de associado, pelo seu décimo primeiro
aniversário de fundação.
É digno de registro o trabalho executado por esta diretoria,
amoldando a sociedade ao que há de mais moderno no meio
eletrônico, bem como as obras necessárias à sua manutenção.
Mesmo que mingüadamente tenha usufr uído deste aconchegante
ambiente , tenho a felicidade de testemunhar, através de um invejável
informativo, tudo o que transcorre nesta sociedade.
Aproveito para reenviar minha música/poesia feita a esta
sociedade cujo teor, por si só, faz jus ao ambiente que freqüento.
PLANETA ALIANÇA
Se integre no nosso Planeta e aprenda a viver
Aqui no Aliança só falta você
Com a sua família, maior é o prazer
Se sinta em casa, amigo, tente relaxar
Não faltam motivos pra comemorar
Que felicidade poder lhe agradar

}

Amigo, bem-vindo ao nosso Planeta Aliança
Saiba que aqui tudo é festa
Venha sentir-se criança

BIS

Aqui no Planeta o esporte é só um lazer
Ninguém é atleta, o que importa é correr
Jogar dominó e curtir pra valer
Crianças, adultos curtindo a vida
É este Planeta aliança morada querida
Aqui no Planeta a música faz seu reinado
Quem canta seus males espanta
Não tente mudar o ditado

}

BIS

Torço para que esta diretoria reuna força suficiente para executar o
plano de trabalho a que se dispõe, bem como consiga sensibilizar seus
associados a colaborarem para elevar, cada vez mais, o nome do
Aliança.
Telmo Cunha - 17/05/02
Senhor Diretor e Editor Chefe.
Leitor assíduo do Jornal "Informativo Aliança, precisamente o de
nº 2, de março do corrente ano, ressalto a importância da manchete
dada na primeira página, que trata do Dia Internacional da Mulher.
Achei de suma importância a publicação da matéria, porém fazendo
uma ressalva. É que a matéria da última página sobre "Humor",
comenta sobre a cerveja e a feminilidade do homem. Até aí tudo bem!.
O que acontece é que na primeira página elogiaram as mulheres e na
última compararam as mulheres com os bebus. É o mesmo que
primeiro elogia-se, depois critica-se ou dá-se com uma mão e tira-se
com a outra. Foi uma observação construtiva. Até porque sei que o
salário do Editor chefe não é muito bom.
Valcioni Homem.
informativo AliançA

Humor
Humor
Um belo dia, um vendedor recebeu um
telegrama se seu gerente, no qual estava escrito:
PORRA. No dia seguinte, o vendedor
respondeu por telegrama: FODA-SE.
Retornando ao escritório central, foi
imediatamente chamado pelo gerente, que
disse-lhe:
- Você não tinha o direito de responder
daquele jeito! Não sabe que estamos em
contenção de despesas? O meu telegrama era
simplificado e o significado do PORRA é "Por
Obséquio Remeter o Relatório Atrasado"
O vendedor argumentou:
- Sei de tudo isso o foi exatamente dentre
desse espírito que lhe respondi FODA-SE, que
significa: "Foi Ontem Despachado, Amanhã
Será Entregue"

Cuidado ao pedir xerox
Memorando enviado às secretárias pelo
Gerente de Recursos Humanos, a respeito dos
bilhetes recebidos pelo Setor de fotocópias,
solicitando xerox:
Memorando Interno
"Recomendamos a todas as mulheres de
empresa que, ao solicitar xerox através de
bilhetes, que o façam com propriedade e com
frases completas.
A grande maioria dos bilhetes recebidos
tem causado alguns problemas aos nossos
colegas de trabalho, colocando em risco,
inclusive a paz nos seus lares, quando por acaso
esquecem os bilhetes nos bolsos de suas roupas.
A título de exemplo, transcrevemos algumas
dessas solicitações de cópias:
1. Márcio, seja bonzinho... faça igual à última
vez... please!
2. Joãozinho... quero quatro rapidinhas.
3. Zeca, hoje eu tenho que ser a primeira,
porque esto mais necessitada.
4. Toninho, tira o mais rápido possível, porque
o gerente também vai querer.
5. Paulo, quero dos dois lados e presta atenção,
atrás tem que caber tudo.
6. Pedrinho, por favor... coloca na frente pra
mim... vai....
7. Gil, presta atenção, estou muito
angustiada... estou atrasada!
8. Lele, por favor, devagar, com carinho,
porque quero bem feito.
9. Edu, cuidado! É comprido e largo...
posicione direito para que não fique nada de
fora.
10. Alex, será que dá prá entrar no meio sem
que ninguém perceba e tirar uma rapidinha?
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