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Pode ser que um dia deixemos
de nos falar...
Mas, enquanto houver amizade,
Faremos as pazes de novo.
Pode ser que um dia o
tempo passe...
Mas, se a amizade permanecer,
Um de outro há de se lembrar.
Pode ser que um dia
nos afastemos...
Mas, se formos amigos
de verdade,
A amizade nos reaproximará.
Pode ser que um dia não mais
existiremos...
Mas, se ainda sobrar amizade,
Nasceremos de novo, um
para o outro

Pode ser que um dia tudo acabe...
Mas, com a amizade
construiremos tudo novamente,
Cada vez de forma diferente,
Sendo único e inesquecível
cada momento
Que juntos viveremos e nos
lembraremos pra sempre
Há duas formas para viver
sua vida:
Uma é acreditar que não
existe milagre.
A outra é acreditar que todas as
coisa são milagres.
Albert Einstein
José Carlos da Costa (Zagalo)

Charge
Charge do
do Mês
Mês
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Balancete
Balancete

Melhorias
Melhorias no
no SEA
SEA
1) Adquirido 5 (cinco) aventais personalizados
com a logomarca SEA destinados às equipes
de trabalho, bem como um jaleco ao caseiro.
2) Adquirido duas plataformas de sobre piso
modular para colocação nos mictórios do
vestiário masculino em decorrência de alguns
associados "baixinhos" estarem com
dificuldades de utilizar os mesmos.
3) Instalada 9 (nove) prateleiras no armário dos
associados com o objetivo de dividir cada
módulo internamente para cada dois
associados. Esclareço que cada associado
responsável pelo módulo inteiro pagará
R$ 10,00, enquanto os utilizados por dupla de
associados pagarão R$ 5,00 cada um.
4) Adquirido 250 kg de adubo químico e
orgânico para colocação no campo de futebol
e adjacências.

Receitas e despesas SEA de julho de 2002
%
Centro de Custos Valor Total
(D) Manutenção da Sede
264,40
5,24
(C) Contribuição Social
721,04
21,52
159,75
(D) Energia Elétrica Sede
3,17
15,11
(D) Água Sede
0,30
500,00
(D) Prest. de Serv. Mensal
9,91
60,00
(D) Prest. de Serv. Diário
1,19
967,85
(D) Mat. e Serv. diversos
19,18
16,45
(D) Despesas Bancárias
0,33
0,00
(D) Prod. Limp./Conser.
0,00
(C) Locação do Campo
100,00
2,98
(C) Receitas Temporárias
1.229,07
36,68
(D) Saida Receita Temp.
1.327,39
26,30
(D) Manutenção do campo
150,00
2,97
(D) Lavação de uniformes
40,00
0,79
(C) Receitas de Mov. do Bar
1.300,35
38,81
(D) Bebidas e Alimentos
1.545,47
30,63
(C) Crédito = 3.350,46 (D) Débito = 5.046,42
Resultado do Mês = -1.695,96

Piratuba
Piratuba -- SC
SC

Boné SEA
SE
A

Para aquisição do boné
personalizado SEA favor entrar
em contato com a Diretoria

Comunicado
Em função da alteração de data da Marejada,
estamos transferindo nossa viagem a Itajaí
para o dia 11/10/2002 - Sexta-feira

Estamos Organizando um passeio a Piratuba
com saída no dia 01/11/2002 (sexta-feira) após o
meio dia, com retorno no domingo, após o almoço.
• Apart. Duplo/Casal - R$ 53,00 p/pessoa
• Apart. Triplo/Quádruplo - R$ 49,00 p/pessoa
(Considerar todos adultos)
• Crianças: 0 a 4 anos - Cortesia
5 a 9 anos - 50% do Adulto
10 a 12 anos - 75% do Adulto
• Ônibus em torno de R$50,00 p/ pessoa.
Interessados entrar em contato com PC
Martins Fones: 9971-3717 / 238-7606
Obs.: Considerar 2 diárias

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia
06
13
20
27

ou
ou
ou
ou

07/09
14/09
21/09
28/09

Equipe

Componentes

C

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

D

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

A

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

B

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

* Diretor de plantão

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
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Próximos
Próximos Jogos
Jogos 3

Agenda
Agenda

Aliança X Marcos

06/09

Marejada

Responsável: Claudio

Aliança X Marcio BESC

13/09

Dia 11 de Outubro de 2002

Responsável: Paulinho

Passeio a Piratuba

20 ou 21/09

Aliança X

Dia 1º de novembro de 2002

27 ou 28/09

Aliança X

Milagre
Milagre Acontece
Acontece
O associado Paulo Nazareno apareceu na
sede para buscar seu kit de uniforme depois
de muitos meses de ausência.

Torneio
Torneio de
de Dominó
Dominó
Data: 31 de agosto de 2002

Responsável:

No mês de julho quem
ficou com a artilharia foi
Édio com 4 gols
No mês de agosto o artilheiro
foi Zagalo com 6 gols

Últimos
Últimos Resultados
Resultados
03/08 - Aliança

Horário: 14h

Responsável

2

X

3

Eduardo

Local: Sede do SEA
Inscrição: limitada (24 duplas) de R$ 5,00
por pessoa com direito a um carreteiro feito
pelo Sr. Antônio (Pai do Carcará)
Premiação:
1º Lugar - 2 Caixas de Cerveja Garrafa
(Completa) mais Medalha
2º Lugar - Medalha

No mês de Julho os Campeões de Presença
foram com 4 participações, Claudio,
Paulinho, PC Martins, Inter, Aúreo e Betão.
No mês de Agosto o Campeão foi Claudio
com 4 presenças

Deptº.
Deptº. Médico
Médico

3º Lugar - Medalha
Informações e Inscrições:
Sônio - Fone: 333-4652 ou
Waldemar - Fone: 334-8587/9961-9971
Após o Torneio haverá o
Show do Maneca

Aniversários
Aniversários
Waldemar (Neném)

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença

08/09

Depois do Carcara, Marreco e o Richard, chegou
a vez do PC Martins conhecer o Birro (Dr)

Como
ComoMatar
Matr
sua
sua Sociedade
Sociedade
Após toda as colaborações espontâneas, quando
cessarem as publicações, as reuniões, o lazer e todas
as demais atividades, enfim, quando sua associação
morrer, estufe o peito e afirme com orgulho: “Eu
não disse”?

Mantenha sempre a contribuição social em dia para que possamos dar
continuidade as obras, manutenções e demais despesas.
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Peido
Peido Também
Também
éé Cultura
Cultura

Os Peidos
Ingênuo: Aquele que peida sem saber
Tímido: Aquele que tem medo de peidar
Assassino: Aquele que enforca o peido
Descarado: Aquele que peida e põem a culpa
nos outros
Oportunista: Aproveita o peido dos outros
para soltor o seu
Cara-de-pau: Peida e diz: "que cheiro esquisito".
Infeliz: Peida e se borra todo
Herói: Esta com caganeira e consegue peidar
Azarado: Quer peidar baixo e sai alto
Sensível: Peida e tem a sensação de estar cagando
Infantil: Peida em baixo d'água para fazer bolinhas.
Egoísta: Peida em baixo das cobertas para
cheirar sozinho.
Desastrado: Peida e caga ao mesmo tempo
Cômico: Peida e ainda ri
Político: Peida e promete cagar no futuro
Distraído: Ao invés de peidar caga
Metódico: Divide o peido em vários peidinhos
Galanteador: Responsabiliza-se pelo peido
das damas
Orgulhoso: Peida e balança a bunda
Delicado: Peida baixinho e fininho
Atleta: Peida e sai correndo
Injustiçado: Outros peidam e colocam a culpa nele
Viciado: Peida na mão para cheirar
Dinâmico: Peida a todo instante
Líder: Peida mais forte que os outros
Inventor: Come comidas diferentes para
cheirar diferente
Porco: Peida e respira tudo
Aristocrata: Peida devagarinho para não
fazer barulho
Atrevido: Peida na frente dos outros
Didático: Peida na sala de aula para quebrar
o silêncio
Artista: Peida em vários tons
Sádico: Peida no ônibus para ver o sofrimento
dos outros
Leproso: Peida e vai buscar o cu na esquina
(Neném)
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Humor
Humor
São Pedro, na triagem celeste, perguntou para o
americano:
- O que é mole, mas na mão das mulheres fica duro?
O americano pensou e disse:
- Esmalte.
- Muito bem, pode entrar disse São Pedro.
Perguntou ao italiano:
- Onde as mulheres têm o cabelo mais enrolado?
O italiano respondeu:
- Na África.
- Certo. Pode entrar.
Para o alemão :
O que as mulheres tem , que tem seis letras ,começa por
B , termina com A e não sai da cabeça dos homems ?
- A beleza . - Certo . Pode entrar.
Para o francês:
- O que as mulheres têm no meio das pernas?
- O joelho.
- Muito bem. Pode entrar também.
E perguntou ao inglês:
- O que é que a mulher casada tem mais larga que a
solteira?
- A cama.
- Ótimo. Pode entrar.
O brasileiro virou-se e foi saindo de fininho... São Pedro
chamou-o:
- Você não vai responder à sua pergunta?
- Sem chance. Já errei as cinco anteriores!!!.
(PC Martins)

Trêbadas...
Duas amigas casadas resolveram passar o fim de semana
fora, sem os maridos. Na volta, já de tardinha, as duas
trêbadas, sentiram uma vontade irresistível de fazer pipi.
Ficaram procurando um lugar escondido, até que viram
um cemitériozinho, à beira da estrada.
Apavoradas e bêbadas, sem outra alternativa, pararam o
carro e decidiram ir assim mesmo.
A primeira foi, se aliviou, e então se lembrou de que não
tinha nada para se secar. Então pegou a calcinha, se
secou e jogou-a fora.
A segunda, que também não tinha nada para se secar,
pensou: "Eu não vou jogar fora esta calcinha carézima e
linda." Então, pegou a fita de uma corôa que estava em
cima de um túmulo e se secou.
No dia seguinte, os maridos se encontraram.
Disse um: "Nós temos que ficar de olho, acho que essas
duas estão aprontando: a minha mulher chegou em casa
sem calcinha...”
O outro: "Você tem sorte, a minha chegou em casa com
uma faixa presa no rabo com a inscrição: "Jamais te
esqueceremos.”
(PC Martins)
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