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S E
A
Sociedade
Esportiva Aliança, fundada
em 17 de maio de 1991.
Rod. João Gualberto Soares,
nº 3100, Bairro Rio Vermelho,
Florianópolis - SC
Fones: (48) 269-2215
9997-1322

Ao completar o primeiro ano de gestão da nova Diretoria, quero
manifestar meu agradecimento pelo apoio recebido dos associados e
demais amigos pelas mensagens de elogios referente nosso trabalho
`a frente da SEA, que certamente servirá de estímulo e motivação para
que possamos dar continuidade ao nosso projeto de melhoria da infraestrutura das instalações e propiciar maior aproximação das famílias,
elevando cada vez mais o nome da nossa Sociedade. A primeira etapa
do desafio está sendo cumprida, conseguimos arrecadar no primeiro
ano de gestão a quantia bruta de R$ 32.379,22, conforme balanço
anual, e assim podemos investir em melhorias em nossa SEA e resgatar
os associados que estavam afastados, acrescentando outros ao quadro
associativo, contudo reconhecemos que temos muito ainda a realizar
e isto somente será possível com participação e o empenho de todos, o
que certamente não faltará.
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2 Melhorias no SEA
Melhorias no SEA
1 - Realizada segunda parte da reforma do telhado com
substituição de várias telhas e telhões impedindo assim
os vazamentos e infiltrações ocorridas principalmente
no vestiário masculino, bem como providenciado
serviços de reparos no chaminé da churrasqueira que
apresentava rachaduras e infiltrações.
2 - Foi doada a título de cortesia pela Cia Brasileira de
Bebidas, distribuidora da Skol, 15 (quinze) caixas de
cervejas, no valor de R$ 450,00, através do seu supervisor
Marco Aurélio. A Diretoria agradece a gentileza.
3 - Foi confeccionado o Bolão da Copa 2002, através dos
idealizadores Dácio Vitorino da Costa (Decinho) e
Waldemar Conceição Filho (Neném) e distribuído entre
os associados. Infelizmente alguns dos associados não
participaram da aquisição e venda dos mesmos por
diversos motivos, contudo esclarecemos que a SEA
obteve um lucro líquido de R$ 310,00, que corresponde a
50% dos 62 bolões vendidos, sendo vencedor o Sr. Sérgio
Jaime Alexandre (Téco) com 27 pontos recebendo R$
310,00 já descontando o imposto de renda . A Diretoria
agradece pela feliz iniciativa dos idealizadores, pelo
empenho dos associados e a colaboração dos amigos.
4 - A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de
Florianópolis, doou 2 (duas) bolas de futebol destinada
ao Torneio. A Diretoria agradece ao Sr. Renato Tonera
que novamente intermediou a doação.
5 - Adquirido um rack para colocação do aparelho de
som e do receptor da antena parabólica, bem como
realizados serviços de adaptação da parte elétrica e do
cabo para instalação da televisão e por fim a fixação das
caixa acústicas.
6 - Realizado serviços de instalação de tomadas elétricas
para serem utilizadas nos freezer, em decorrência de
mudança na distribuição do espaço físico da cozinha.
7 - Adquirido um armário horizontal destinado a
guarda de condimentos, copos, pratos e demais utensílios de cozinha.
8 - Instalado no vestiário masculino da SEA estrados no
chuveiro e parte da área central onde estão localizados os
bancos e novos cabides para maior comodidade, higiene
e conforto.

11 Anos de SEA
Completou no último dia 17 de maio de 2002, o
11º aniversário de fundação da Sociedade Esportiva
Aliança, foi um dia histórico onde os associados
presentes tiveram a oportunidade deliciar-se de
uma bela noite de luar e ouvir um bom violão
dedilhado pelos nossos amigos Nilo e Amaro,
cantamos parabéns em prol nossa Sociedade, foi
lido o fax recebido do associado Telmo Cunha
(publicado Informativo de maio) parabenizando a
Diretoria e associados, também foi lembrado os
amigos mentores da criação da SEA com suas
dificuldades iniciais, das condições atuais e também
do que se pode realizar no futuro, e por fim
mencionada a ausência de alguns associados que
poderiam participar um pouco mais da SEA.

Balancete
Balancete
Receitas e despesas SEA de maio de 2002
Centro de Custos Valor Total %
D
C
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
D
D
D
D
D
C
D
D

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

298,80
510,90
0,00
0,00
250,00
70,00
331,15
11,57
0,00
210,00
9,00
944,02
0,00
70,00
150,00
100,00
90,00
2.328,48
2.053,65
11,25

8,67
12,79
0,00
0,00
7,26
2,03
9,61
0,34
0,00
5,26
0,26
23,64
0,00
2,03
4,35
2,90
2,61
58,31
59,61
0,33

(C) Crédito = 3.993,40 (D) Débito = 3.445,42
Resultado do Mês = 547,98

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia
05
12
19
26

ou
ou
ou
ou

06/07
13/07
20/07
27/07

Equipe

Componentes

B

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

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

* Diretor de plantão
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2º
2º Torneio
Torneio de
de
Futebol
Suíço
Futebol Suíço
Foi um sucesso novamente a realização do
IIº Torneio de Futebol Suíço, realizado no dia
25/5/02, com a participação de 20 equipes. O
retorno financeiro líquido foi de R$ 1.061,60 (veja
balancete), porém a satisfação pessoal pelo excelente trabalho dos associados é imensurável, pela
dedicação e a satisfação de bem receber os convidados e amigos e poder receber os elogios e agradecimentos pela organização e acolhimento de
todos os presentes. Parabéns a todos que direta
ou indiretamente participarão do evento, fazendo
da nossa SEA um orgulho de todos pelo exemplo
de companheirismo e solidariedade ao próximo.
Balancete do Torneio
Centro de Custos
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Taxa de Inscrição (15)
Mov. Vendas do Caixa
Copeira
Arbitragem
Lavação Uniforme
Supermercado
Sacolão Verduras
Padaria
Cervejas
Gelo
Carne
Frango
Troféu
Lingüiça
Refri Lata
Salsicha, etc

Valor R$
750,00
1.340,25
40,00
100,00
30,00
24,25
16,90
7,50
484,00
35,00
80,00
35,00
50,00
28,00
80,00
18,00

(C) Crédito = 2.090,25 (D) Débito = 1.028,65
Resultado = 1.061,60

Como
ComoMatar
Matr
sua
sua Sociedade
Sociedade
Se for convidado para qualquer cargo, recuse
alegando falta de tempo. Depois critique com a
afirmação do tipo: “Esta turma quer ficar para
sempre nos cargos.” Sugira, insista e cobre a
realização de torneios. Quando a Associação
realizá-los não se inscreva e nem compareça.

Últimos
Últimos Resultados
Resultados
01/06 - Aliança 2 X 8 Cobra Criada
07/06 - Aliança 8 X 6 Cupim

*

? /06 - Aliança - X -

INSS

21/06 - Aliança 5 X 4 Sup. Merc. Emília

* Cancelado por causa da Chuva

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
05 ou 06/07

Aliança X

Responsável

12 ou 12/07

Aliança X

19 ou 20/07

Aliança X

26 ou 27/07

Aliança X

Responsável

Responsável

Responsável

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
No mês de Maio os Campeões de Presença
foram com 3 participações, Édio, Claudio,
Sônio e PC Martins

Mensalidade em Dia
mantenha sempre a contribuição social em
dia para que possamos dar continuidade as
obras, manutenções e demais despesas.

Novo
Novo Uniforme
Uniforme
2º Parcela - 05/07/02
3º Parcela - 05/08/02

Valor: R$ 45,00
Valor: R$ 45,00

OBS.: - Depósito p/ Aliança: BESC/agência: 001
Conta Corrente: 123 526-8
- Não esquecer de colocar os centavos
correspondentes ao seu número de inscrição

Agenda
Agenda
Marejada
Dia 04 de Outubro de 2002

Neste mês os artilheiro com 6 gols, foi Édio
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Reflexão
Reflexão

A Vidraça
Um casal, recém-casado, mudou-se para um bairro
muito tranqüilo.
Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto
tomavam café, a mulher reparou através de um janela em
uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou
com o marido:
- Que lençóis sujos ela está pendurando no varal! Está
precisando de um sabão novo... Se eu tivesse intimidade
perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar roupas!
O marido observou calado.
Alguns dias depois, novamente, durante o café, a
vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou
com o marido:
- Nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos!
Se eu tivesse intimidade perguntaria se ela quer que eu a
ensine a lavar as roupas.
E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu
discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no
varal.
Passando um mês a mulher surpreendeu ao ver os lençóis
muito brancos sendo estendidos, e empolgada foi dizer ao
marido:
- Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra
vizinha ensinou??? Porque eu não fiz nada.
O marido calmamente respondeu:
- Não, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros de
nossa janela!
E assim é.
Tudo depende da janela, através da qual observamos os
fatos.
Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa
para contribuir; verifique seus próprios defeitos e
limitações.
Devemos olhar, antes de tudo, para nossa própria casa,
para dentro de nós mesmos.
Só assim poderemos ter real noção de nossos amigos.
Lave sua vidraça!
Joaozinho

Aniversários
Aniversários
PC Martins - 10/07
informativo AliançA

•

Paulo Nazareno - 23/07

Humor
Humor
Isto saiu num Jornal Português
O meia da seleção portuguesa de
futebol, João Pinto, está sendo considerado
o maior culpado pela derrota e
desclassificação do time, perante a equipe
da Coréia do Sul, por ter sido expulso do
jogo ainda no primeiro tempo, após entrada
violenta no coreano Park Ji sung.
O Pinto entrou duro, no meio das
pernas do adversário. O juiz da partida, o
argentino Angel Sanchez, não teve dúvidas
e pôs o Pinto para fora na mesma hora.
Segundo os próprios companheiros de
equipe, o Pinto estava com os nervos a flor
da pele.
"O problema do Pinto é quando o
sangue sobe na cabeça!" - declarou o amigo
Figo - "Mas no fundo ele é muito gozador!"
Já o técnico Antonio Oliveira ficou
irritado com seu jog ador: "O Pinto é muito
cabeçudo! Mandei ele ficar enfiado atrás
dos zagueiros adversários!"
Jogador polêmico, Pinto é considerado
por muitos como muito bom de cabeça,
porém parte da imprensa portuguesa
afirma que o Pinto só serve para cruzar.

O Passarinho e o Motoqueiro
Um motociclista ia a 130 km/h por uma
estrada e, de repente, deu de encontro com
um passarinho, não conseguiu esquivar-se,
e: PÁ!!! Pelo retrovisor, o cara ainda viu o
bicho dando várias piruetas no asfalto até
ficar estendido. Não podendo conter o
remorso ecológico, ele parou a moto e
voltou para socorrer o bichinho. O
passarinho estava lá, inconsciente, quase
morto. Era tal a angústia do motociclista
que ele recolheu a pequena ave, levou-o ao
veterinário, foi
tratado e medicado,
comprou uma gaiolinha e a levou para casa,
tendo o cuidado de deixar um pouquinho
de pão e água para o acidentado. No dia
seguinte, o
passarinho recupera a
conscência. Ao despertar, vendo-se preso,
cercado por grades, com o pedaço de pão e
a vasilha de água no canto, o bicho põe as
mãos, ou melhor, as asas na cabeça e grita:
- Puta merda, matei o motoqueiro !
Enviadas por PC Martins
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