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Estamos de Olho !!!
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C

onforme havia prometido alguns meses atrás, o Supervisor de
Vendas da SKOL, Sr. Marco Aurélio, irá finalmente fornecer a
SEA um freezer vertical com termostato para regulagem de
temperatura e capacidade para 7 caixas de cervejas. Com certeza é uma
questão de dias para recebermos o tão almejado freezer e não haverá
necessidade de repetir esta mensagem no próximo informativo da
SEA. São parceiros comerciais do nível da Companhia Brasileira de
Bebidas, fornecedora dos produtos Skol, Brahma e Antártica que
teremos o prazer de manter um bom relacionamento. Desde já a
Diretoria em nome dos associados agradece pela gentileza e empenho
para atender o referido pleito.
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Charge
Charge do
do Mês
Mês

Obras
Obras ee Serviços
Serviços
1) Adquirido 5m3 de barro especial para colocação na
grama que protege o barranco e as laterais do campo e
mais 5m3 de barro para aterro com a finalidade de
evitar erosão nas proximidades da sede da SEA.
2) Contratados serviços de terraplenagem para o
campo de areia bem como a transposição das árvores
situadas na margem do campo para local préestabelecido. O Serviço consiste em alargar o campo
de areia que terá as dimensões de 20 x 30 metros (600
m2) o que significa 50% do campo principal, bem
como a drenagem das águas que deságuam do GAPA,
evitando desmoronamento do elevado lateral do
campo. Posteriormente será colocada grama no
campo e nas partes laterais para proteger da erosão,
em decorrência do solo arenoso. O excesso de areia
foi colocado no campo com o objetivo de tapar as
falhas existentes no gramado.
3) Substituído o reator convencional por reator
eletrônico da luminária instalada na sala do mural das
fotos, pois o mesmo havia queimado.
4) Adquirido 3 (três) saboneteiras dosadora com
reservatório de 800 ml e opção para refil, da empresa
Göedert Produtos de Limpeza, que através do nosso
amigo Márcio concedeu um desconto especial. Das
saboneteiras, uma destina-se ao vestiário do visitante e
as outras ao vestiário da SEA, sendo uma para o
lavatório do banheiro (a saboneteira existente será

Doação
Doação
Foi doado pelo associado Paulo César Martins 32
(trinta e dois) vasilhames de garrafas de cerveja em
decorrência do baixo estoque com isto dificultando a
aquisição de cervejas. Solicitamos aos associados que
utilizam os vasilhames da SEA que procurem devolver
o mais rápido possível e estamos aceitando doações de
cascos de cerveja.

deslocada para o toalete feminino externo) e outra
para o chuveiro, onde os associados poderão utilizar o
sabonete líquido na sua higiene pessoal.
5) Adquirido 50 Kg de turfa green, adubo químico e
orgânico especial para cobrir
as áreas mais
degradadas principalmente próximas às traves.
6) Adquirido uma capa de chuva e um par de botas
para que o caseiro possa executar suas atividades com
mais higiene, proteção e segurança.
7) Realizados serviços nas torres de iluminação do
campo onde foram ajustados os holofotes e
substituídos alguns parafusos. Tal serviço foi
realizado sem ônus com o empenho do associado
Neri Moritz (Nuno) junto a uma firma prestadora de
serviço. A Diretoria e demais associados agradece
pelo excelente serviço.

Balancete
Balancete
Receitas e despesas SEA de Agosto de 2002
%
Centro de Custos Valor Total
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)

Manutenção da Sede
Contribuição Social
Energia Elétrica Sede
Água Sede
Prest. de Serv. Mensal
Mat. e Serv. diversos
Despesas Bancárias
Cartão Telefone
Receitas Temporárias
Utensílios de cozinha
Saída Receita Temp.
Manutenção do campo
Receitas de Mov. do Bar
Bebidas e Alimentos

211,40
570,84
110,47
12,70
250,00
74,29
15,71
6,48
1.060,57
120,09
1.290,39
278,50
1.234,07
991,26

6,29
19,92
3,29
0,38
7,44
2,21
0,47
0,19
37,01
3,57
38,39
8,29
43,07
29,49

(C) Crédito = 2.865,48 (D) Débito = 3.361,29
Resultado do Mês = -495,81

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia
04
11
18
25

ou
ou
ou
ou

Equipe

05/10
12/10
19/10
26/10

* Diretor de plantão

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

** Coordenador

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
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Nota de Falecimento
Comunicamos com pesar o falecimento do
Sr Marino Cunha, pai do associado Telmo
Cunha, ocorrido no dia 12/09/2002

Agenda
Agenda

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
04/10

Aliança X Família Lenio

11/10

Sexta Ferinos X Aliança

18/10

Aliança X Haway

25 ou 26/10

Responsável:Lenio

Responsável: Valdir

Responsável: Carcará

Aliança X
Responsável

Marejada
Dia 11 de Outubro de 2002

Passeio a Piratuba
Dia 1º de novembro de 2002
• Lotado
• Reserva do Hotel Confirmada
• Ônibus - R$40,00 por pessoa

Carta
Carta
Olá Avaianos!
Depois do jogo do Figueira X Vitória,
disse um verdadeiro torcedor fanático do
clube alvinegro:
- Poxa até que enfim deu VITÓRIA.
(Valcioni Homem)

Assembléia Geral
Na próxima edição deste informativo você
ficará sabendo tudo o que foi deliberado na
Assembléia Geral realizada no dia 26/09/02.

Participação
Participação Feminina
Feminina
Agradecemos a Sra. Marli, esposa do
associado Carlos Alberto dos Santos (Carcará),
pela "sugestão" da charge do mês.
Participem do nosso jornalzinho,
apresentando críticas, elogios, sugestões, etc.

Errata
Trocamos as equipes de trabalho na edição
passada, mas já corrigimos nesta.

Últimos Resultados
13/10 - Aliança 3 X 3 Marcio BESC

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
No mês de Setembro os Campeões de
Presença foram Zagalo, Carcará, PC
Martins, Inter, Valcioni, Claudio, Paulinho,
Nuno, Clóvis, Édio, Áureo, Aderço e João
com 1 participações.

Torneio
Torneio de
de Dominó
Dominó
1º Lugar - Ailton e Nelson (Toka)
2º Lugar - Amarildo e Cidnei (SBA)
3º Lugar - Maneca e Aderço
Agradecemos a colaborações de todos os
participantes e em especial ao Sonio, Nenen e
Dácio pela organização, ao Sr. Antônio pelo
carreteiro Show de Bola e ao Maneca com
aquele banho de Viola que todos já conhecem.
Valeu Galera!
A Diretoria

Aniversários
Aniversários
Carlos Alberto dos Santos
Nery Moritz Jr.
Valcioni Homem
Telmo Cunha

06/10
08/10
09/10
21/10

No mês de setembro os artilheiros foram Claudio, Édio e Paulinho com 1 gol
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Momento
Momento Cultura
Cultura

Humor
Humor

Por que o Frango Cruzou a Estrada?
Professora Primária: Por que o frango queria chegar do
outro lado da estrada!?
Criança: Porque sim.
Poliana: Porque estava feliz.
Platão: Porque buscava alcançar o Bem.
Aristóteles: É da natureza do frango cruzar a estrada.
Nelson Rodrigues: Porque viu sua cunhada, uma galinha
sedutora, do outro lado.
Marx: O atual estágio das forças produtivas exigia uma nova
classe de frang os, capazes de cruzar a estrada.
Amir Kink: Para ir onde nenhum frango jamais esteve.
Martin Luther King : Eu tive um sonho. Vi um mundo no
qual todos os frang os serão livres para cruzar a estrada sem
que sejam questionados seus motivos.
Freud: A preocupação com o fato de o frango ter cruzado a
estrada é um sintoma de sua insegurança sexual.
Darwin: Ao longo de grandes períodos de tempo, os frangos
têm sido selecionados naturalmente, de modo que, agora, têm
uma predisposição g enética a cruzar estradas.
Einstein: Se o frango cruzou a estrada ou a estrada se moveu
sob o frang o, depende do ponto de vista. Tudo é relativo.
FHC: Por que ele atravessou a estrada, não vem ao caso. O
importante é que, com o Plano Real, o povo está comendo
mais frango.
Maluf: O meu governo foi o que construiu mais passarelas
para frangos. Quando for eleito novamente vou construir
galinheiros deste lado para o frango não ter mais que atravessar
a estrada.
Maconheiro: Foi uma viagem...
Feministas: Para humilhar a franga, num gesto
exibicionista,tipicamente machista, tentando, além disso,
convencê-la de que,enquanto franga, jamais terá habilidade
suficiente para cruzar a estrada.
Che Guevara: Hay que cruzar la carretera, pero sin perder la
ternura jamás...
Caetano Veloso: O frango é amaro, é lindo, uma coisa assim
amara. Ele atravessou, atravessa e atravessará a estrada porque
Narciso, filho de anô,quisera comê-lo, ...ou não!
Carla Perez: Porque queria se juntar aos outros mamíferos.

No Tribunal
Conte-me a sua versão dos fatos, diz o juiz.
- Pois, foi assim: estava eu na cozinha com
a faca de cortar presunto. Nesse momento
entrou a minha mulher, tropeça, cai sobre a
faca espeta-a no peito.
Sim - diz o juiz - Continue...
- Pois foi assim... sete vezes!

Ao Telefone
- Alô, a minha sogra quer se atirar da janela.
- Enganou-se no número, aqui é da
carpintaria.
- Eu sei, mas é que a janela não abre.

A Ovelha e o Carneiro
Diz a ovelha para o carneiro:
- Tens tão pouca lã...
Diz ele:
- Mas viemos transar ou fazer tricot?

Alfândega
Joaquim chegou no aeroporto todo
carregado de malas. Quando já ía embarcar,
viu seu amigo, que era fiscal da alfândega.
Este, gritou-lhe de longe:
- E aí, Joaquim? Tudo jóia?
- Tudo não! Metade é cocaína.

Gay
O filho vai muito triste dizer ao pai:
- Ó pai, eu sou gay...
O pai com grande admiração responde
prontamente:
- O quê? Tu fazes idéia do que isso é?
O filho fica muito, muito triste com a
reprimenda, mas o pai continua:
- Diz-me uma coisa... Tu tens casa em
Angra? Tens algum BMW? És rico?
- Não...
- Então não és gay... és um viadinho como
os outros!

Conversa de Casado
- Querido, o que você prefere? Uma mulher
bonita ou uma mulher inteligente?
- Nem uma, nem outra. Você sabe que eu só
gosto de você.

Kleber Bam-bam: É complicado...
(PC Martins)

(PC Martins)
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