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F

inalmente terminou o "descanso" após sessenta dias de licença
médica retorno as minhas atividades profissionais. Pode parecer
demagógico, fantasioso ou outro adjetivo que possam imaginar,
sobre essa narrativa, contudo tenho a consciência tranqüila e serena do
dever cumprido. Dediquei grande parte do meu tempo a nossa SEA,
acompanhando diariamente os trabalhos "in loco" da instalação do novo
campo de futebol, da manutenção do campo já existente, das instalações da
sede e zelando pelo nosso lugar comum de entretenimento onde as famílias
se reúnem e confraternizam. Não fiz mais do que minha obrigação como
responsável pela Sociedade, abdicando algumas vezes do convívio familiar
e pessoal, entretanto não gostaria que algum associado fizesse somente o

que fiz, gostaria sim, que fizesse muito mais e melhor.
PC Martins

Charge
Charge do
do Mês
Mês

Obras
Obras ee Serviços
Serviços
1) Contratada uma empresa de Antonio Carlos/SC,
para serviços de terraplenagem e nivelamento de
91 m3 de barro especial ( 7 carradas de 13 m3)
destinado ao campo de futebol nº 2, bem como a
colocação de 80 0 m2 de g rama "sempre verde"e
grama "branca", destinada à marcação das
laterais e áreas do campo.
2)Realizados serviços de instalação de novos
cabides e fixação do armário localizado no
vestiário do visitante.
3) Adquirido uma grelha nova de aço inox para
utilização na churrasqueira.
4) Instalada uma luminária tipo spot nas
proximidades da porta principal da sede, com
interruptor externo, com o objetivo de facilitar o
fechamento das travas de segurança,
principalmente em horário noturno e fixado uma
tomada externa próximo ao suporte de tv.
5) Adquirido 100 m de mangueira ¾ destinada à
instalação de 6 (seis) torneiras nas laterais dos
campos 1 e 2, com o objetivo de irrigar os
gramados e mantê-los sempre conservado.
6) Instalada uma papeleira no banheiro feminino
externo para colocação de papel higiênico.
7) Fixado um cabideiro destinado à colocação dos
aventais das equipes de trabalho.

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

Contribuição Social
Energia Elétrica Sede
Água Sede
Mat. e Serv. diversos
Despesas Bancárias
Produtos Limp./Conser.
Cartão Telefone
Receitas Temporárias
Manutenção do campo
Rateio Campo Nº 2
Receitas de Mov. do Bar
Bebidas e Alimentos

781,58
71,65
17,72
24,70
10,33
92,88
7,60
100,19
272,90
30,00
549,66
819,37

53,48
5,44
1,35
1,88
0,78
7,05
0,58
6,86
20,72
2,05
37,61
62,21

(C) Crédito = 1.461,43 (D) Débito = 1.317,15
Resultado do Mês = 144,28

Freezer
Freezer Eletrônico
Eletrônico
Conforme anunciado no último informativo
SEA, recebemos um freezer eletrônico com degelo
automático, sob regime de comodato, da Cia
Brasileira de Bebidas, representante da Skol. Valeu
a espera, pois trata-se de freezer que manterá a
cerveja na temperatura ideal para consumo entre 4ºc e -6ºc. Agradecemos ao Marco Aurélio,
Supervisor de Vendas da Skol, pelo empenho no
atendimento do pleito.

Alambrado
Alambrado do
do 2º
2º Campo
Campo Suíço
Suíço
Está sendo instalado o alambrado do 2º campo de futebol sob o patrocínio do deputado
estadual eleito João Paulo Kleinubing, com a intermediação do nosso companheiro e amigo da
SEA, Dr. Ênio Andrade Branco. A Diretoria e associados agradecem.

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia
01
08
15
22
29

ou
ou
ou
ou
ou

Equipe

02/11
09/11
16/11
23/11
30/11

* 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

C

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

** Coordenador

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
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Assembléia
Assembléia Geral
Geral
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/02
Com base no art. 36, item c, do Estatuto Social da
Sociedade Esportivo Aliança - SEA, convoco todos os
associados para a Assembléia Geral a realizar-se no dia 26
de setembro de 2002, as 20:00 horas, na Associação
Catarinense de Medicina - ACM, situado na SC-401, no
bairro Saco Grande, nesta Capital, para deliberar o que
segue:
1 - Designação de coordenador e seu substituto para
as equipes de trabalho.
2 - Apresentação da situação financeira no trato das
contribuições sociais.
3 - Ingresso de dois (2) novos sócios contribuintes
indicados pelos associados Sônio Cunha (JORGE) e
Carlos Borges da Silva. (MÁRIO).
4 - Proposta de rateio para todos associados referente
melhorias no 2º campo de futebol.
- Proposta inicial R$ 90,00 (3x30,00) pagas juntamente
com a contribuição social.
5 - Demais assuntos.
Paulo César Martins
Presidente

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
01,02 e 03/11

Passeio Piratuba

08/11

Aliança X Em Cima da Hora

14/11

Aliança X Peixaria do Chico

22/11

Aliança X Banco Fator

29/11

Aliança X Lili/BESC

Responsável Xexéu

Responsável Xexéu

Responsável Xexéu

Responsável Xexéu

Últimos Resultados
04/10 - Aliança 4 X 5 Família Lenio
11/10 - Sexta Ferinos 1 X 0 Aliança

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
PC Martins e Claudio com 3 participações

Artilheiro do mês
Carcará com 4 gols

Almoço
Almoço de
de
Confraternização
Confraternização
Realizou-se no dia 20/10/02, domingo, em nossa
SEA, um almoço para associados e convidados onde foi
entregue o kit do uniforme para os filhos dos associados e
também para o novo associado Mário Sérgio. Agradecemos
mais uma vez ao Diretor de Esportes, Cláudio G. Adriano,
pela organização e distribuição dos uniformes, bem como
ao Nilo e Amaro que deram um show musical além do
nosso gourmet Valdir Niques que sempre com muito bom
gosto e excelente paladar apresentou como cardápio o
"arroz de Braga". Valeu Valdir.

RESULTADO DO
ESCRUTÍNIO
Votação:
Mínimo para aprovação
4/5 de 16 votos aptos
para votar, conforme
Estatuto, isto é 12 votos.
Resultado:
Jorge: Reprovado
Mário: Aprovado.
Candidato
Jorge LuizGenovez
Mário Sérgio Ferreira Silva
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Marejada
Marejada
Sim Não Abst. Total
09
04
03
16
15
00
01
16

Agrademos mais uma vez aos amigos do grupo
"sextafeirino" de Itajaí/SC, pela calorosa recepção e
pela excelente peixada oferecida. A família Aliança
aguarda novo encontro, desta vez em Florianópolis.
informativo AliançA
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Momento
Momento Cultura
Cultura
Cerveja bem

Essa é para quem pretende
alugar um imóvel!!!

Cerveja bem
Campari as coisas
E a champanhe meu raciocínio:
A vida é Druys,
Mas dá muita vodkas;
Eu vinho de longe,
Só com ponche nos ombros,
Mas encontrei uma caipirinha
Ao passar no Chopp,
E me Amaretto nela.
Estou vivendo uma paixão aguardente,
Apesar de já ter 51.
Por isso repito, cerveja bem
Nem tudo é rum,
E sempre pinga
Álcool de bom.
(Waldemar)

Que me perdoem as mulheres.
A mulher está na cozinha fritando um ovo quando o
marido chega e começa a gritar:
- CUIDADO!!! CUIDADO!!! JOGUE MAIS
ÓLEO!!! JOGUE MAIS ÓLEO!!! VAI GRUDAR NO
FUNDO! CUIDADO!!! VIRE, VIRE, ANDE!!! O SAL!!!
NÃO ESQUEÇA O SAL!!!
A mulher, irritada com os berros, pergunta:
- Por que você está fazendo isso?!? Você acha que eu
não sei fritar um ovo???
E o marido responde:
- Isto é só para você ter uma idéia do que eu sinto
quando dirijo e você está do meu lado.
(Valcioni)

Agenda
Agenda
Passeio a Piratuba
Dia 1º de novembro de 2002
• Lotado
• Reserva do Hotel Confirmada
• Ônibus - R$40,00 por pessoa
Confirmadíssima a viagem para Piratuba dia 01/11/02.
Ônibus partirá as 12:00 hs do bairro João Paulo (ex Saco
Grande I) passando pelo Córrego Grande, Saco dos
Limões, Estreito e BR 101 (DNER).

Aniversários
Aniversários
Áureo Jesser
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Humor
Humor

29/11

Um homem conheceu um bela garota e ficou tão
impressionado que, de tanto insistir, acabou
convencendo-a a passar a noite com ele por
quinhentos reais.
No final da noitada, no momento de pagá-la, o
homem percebeu que estava sem o talão de cheques.
No entanto, combinou de enviar o dinheiro sem falta
no dia seguinte.
A moça não ficou satisfeita, mas aceitou, por não ter
outra opção.
No dia seguinte, o homem se preparava para
preencher o cheque, mas começou a pensar que,
afinal, a noite nem tinha sido assim tão maravilhosa.
Decidiu então pagar só duzentos e cinqüenta reais.
Como não queria dar bandeira, pediu à secretária
para entregar um envelope com o dinheiro, dizendo
referir-se ao pagamento de um aluguel.
Dentro do envelope, ia o seguinte bilhete:
Prezada senhora, estou encaminhando R$ 250,00
referentes ao pagamento do aluguel do seu
apartamento. Não estou enviando a quantia
combinada, pelos seguintes motivo:
1º - Quando assinei o contrato, imaginei que seria o
primeiro a ocupar o imóvel, o que verifiquei não ser o
caso;
2º - Verifiquei também, que o apartamento não
possui o sistema de aquecimento que imaginava ter, e
por fim;
3º - O referido imóvel também se mostrou
excessivamente amplo para o meu gosto, não
proporcionando a sensação de aconchego que
esperava.
Assim sendo envio a quantia que julgo ser a mais
justa.
A moça ao receber o bilhete, mandou a seguinte
resposta:
Quanto aos motivos alegados para não pagamento
do valor combinado pelo imóvel, tenho a declarar o
seguinte:
Em relação ao primeiro item, foi muito ingenuidade
de sua parte imaginar que um imóvel tão bom, fosse
ficar desocupado por muito tempo, esperando por
alguém como o senhor para ocupa-lo;
Quanto ao segundo item, o apartamento possui
aquecimento, sim... O senhor é que não soube ligá-lo;
E finalmente, se sua mobília é pequena para
preencher o espaço disponível, por favor "não culpe
a proprietária".
(Zagalo)
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