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I

nicialmente gostaríamos de
agr ade cer em nom e da
Diretoria e demais associados ao Sr. Valdir Niques pela
realização do excelente jantar,
demonstrando mais uma vez a
competência, organização e o
bom gosto do nosso amigo
g ou r me t. Go st ar ía mo s de
agradecer também ao Waldemar
Conceição Filho (Neném) que
participou ativamente de todo
evento, da Sra. Carmen Felippe
Martins (esposa de Paulo César
Martins) que foi responsável pela
organização, decoração, etc, e de
vários associados e esposas que
auxiliaram para que a festa tivesse
sucesso e dos músicos Maneca,
Amaro, Nilo e outros que deram
um show musical. Por outro lado,
esclarecemos que tentamos
organizar com antecedência toda
a festa, contudo não podemos
prever as intempéries que de fato
prej udic aram part e da fest a,
porém ficou evidenciando a
necessidade de termos um espaço
maior e melhor, quem sabe a
construção do piso superior!
Vamos alimentar esta idéia, dê sua
opinião. Gostaríamos da maior

participação das mulheres nas
decisões da nossa SEA, sugerindo
e organizando festas, eventos, etc.
A participação feminina é
fundamental para toda Família
Aliança. Finalmente pedimos
desculpas às pessoas que reclamaram da organização, da chuva, da
alimentação, etc, pois não tivemos
a intenção de agradar a todos e
não temos esta pretensão, graças a
Deus não somos perfeitos, afinal
tentamos reunir o maior número
possível de associados, amigos e
convidados para passarmos uma
no it e in es qu ec ív el , on de a
amizade o companheirismo e o
respeito mútuo estivesse sempre
presen te, onde as difere nças
fossem superadas, onde o sorriso
ou a lágrima da emoção do
reencontro pudesse contagiar a
todos dentro do espírito natalino
e de muita solidariedade, paz,
saúde e muito AMOR. Obrigado
pelos elogios recebido e as críticas
construtivas, que certamente
servirão de incentivo para que
possamos fazer melhor.
Paulo Cesar Martins
Presidente

Obras
Obras ee Serviços
Serviços

Balancete
Balancete

1) Realizado serviços de manutenção na
churrasqueira em decorrência de infiltrações
e pane na instalação elétrica com substituição
da fiação e outras peças.
2) Instalado 3 (três) postes de madeira tratada
no campo futebol nº 2 destinado à colocação
de redes protetora e posterior iluminação do
campo. Esclareço ainda, que os postes foram
doados a SEA com a intermediação do
vereador Oscar Conceição.
3) Instalada rede protetora no campo de futebol
nº 2 destinado inicialmente para proteção das
"goleiras" e numa segunda etapa será
colocada também na lateral.
4) Colocado 5 m³ de brita na estrada de acesso
aos veículos em decorrência da passagem
ficar prejudicada devido às chuvas.
5) Foi doado pelo associado Waldemar
Conceição Filho (Neném) uma mesa em
fórmica com armação em ferro e oito
banquetas acopladas, e um armário de aço
destinado à guarda de materiais diversos.
6) Foi doado pelo associado Júlio César Vieira
um banner com a logomarca da SEA. A
Diretoria agradece a empresa Emyo
Comunicações pela competência e
criatividade na finalização do mesmo.
7) Adquirido um quadro com fundo em cortiça
no tamanho 1,80 x 1,20 cm destinado a
colocação de fotos.

Receitas e despesas SEA de Novembro de 2002
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)

Valor Total
Centro de Custos
Manutenção Sede
-21,10
Contribuição Social
1.021,27
Energia Elétrica Sede
-104,97
Água Sede
-95,56
Prestação Serv. Mensal
-270,00
Prestação Serv. Diário
-40,00
Mat. e Serv. diversos
-96,05
Despesas Bancárias
-18,80
Locação do Campo
340,00
Cartão Telefone
-32,96
Valores a Ressarcir
79,65
Rateio 2º campo SEA
660,00
Receita Unif. Adultos
45,00
Receita Unif. Júnior
661,70
Receitas Diversas
21,00
Uniformes
-704,08
Manutenção do campo
-1.892,92
Lavação de Uniformes
-20,00
Receitas de Mov. do Bar 1.830,07
Bebidas e Alimentos
-1.479,64

(C) Crédito
(D) Débito
Resultado do Mês

%
0,44
21,92
2,20
2,00
5,65
0,84
2,01
0,39
7,30
0,69
1,71
14,17
0,97
14,20
0,45
14,74
39,63
0,42
39,28
30,98

4.658,69
4.776,08
-117,39

Aniversários
Aniversários
Claudio
Lênio

01/01
23/01

Equipes
Equipes de
de Trabalho
Trabalho
Dia

Equipe

03 ou 04/01/03
10 ou 11/01/03
17 ou 18/01/03
24 ou 25/01/03
31/01 ou 1/02/03
* Diretor de plantão

Componentes

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

D

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

** Coordenador

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
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Coisa
Coisa de
de Maluco
Maluco
O Lênio tentando abrir o novo freezer no lado
das dobradiças chegou a ficar irritado, até que
alguém lhe convenceu a usar o lado certo.

Campo em Manutenção
No período de 30/12/02 a 24/01/03 o campo
principal estará em manutenção para colocação de
gramas branca nas marcações das áreas e laterais.
Neste período continuaremos a jogar no campo n° 2.

Equipe
Equipe “D”
“D”
A equipe de trabalho "D" agradece a Srª.
Cida pelo apoio, principalmente pelos
pãezinhos com alho, já que apenas dois
componentes da equipe compareceram no
dia de trabalho (07/12/02).
Previsto para Janeiro o lançamento do CD
do Grupo Gente da Terra - Aguardem!!

Próximos
Próximos Jogos
Jogos
Aliança X Bradesco

24 ou 25/01/03

Responsável Mário

X
31/01 ou 1/02/03 Aliança
Responsável

Campeões
Campeões de
de Presença
Presença
Edio, Xexéu, PC Martins, Lênio, Carcará,
Marreco, Mário e Inter com 3 participações.

Últimos Resultados

Artilheiro do mês
Edio com 5 gols

07/12/02 - Aliança 3 X 6 Banco Real

Catálogo
Catálogo Telefônico
Telefônico SEA
SEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ASSOCIADOS
Aderço Garcia
Amaro Manoel da Costa
Aureo Jesser Zanetti Machado
Carlos Borges da Silva (Xexéu)
Carlos Alberto dos Santos
Cláudio Gustavo Adriano
Clóvis Osny Garcez
Dejair Orlando Martins
Edio Homem
Gabriel Acácio Jacques
Hermes Jesus Coelho (Marreco)
Ireno Aguiar
João Carlos Maurício (Joãozinho)
José Carlos da Costa (Zagalo)
Lênio Lino da Cunha
Júlio César Vieira
Mário Sérgio Ferreira Silva
Neri Moritz Júnior (Nuno)
Osni de Oliveira (Nizinho)
Paulo César Martins (César)
Paulo Nazareno Alves
Paulo Lester Z. Machado
Paulo Roberto da Silveira (Beto)
Richard Luiz Dutra
Sérgio Luiz Borges da Silva
Sérgio Roberto Cardoso
Sônio Cunha
Telmo Cunha
Valcioni Homem
Waldemar Conceição Fº(Nenem)

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PRAIA/SÍTIO

331-4102
284-5051
248-1151
233-4311
244-1816
246-6671
234-4643
238-6062
334-8383
284-5620
269-2702
334-9129
334-8421
244-8074
333-5237

E-MAIL

269-7169
248-4336
212-1503
251-2697
246-2938
239-9929

269-1578
369-2610
269-2853
266-1063

9121-4642
9981-2568
9972-3600
9981-6066
9997-1848
9961-1699

aureomachado@bol.com.br
silvacb@besc.com.br
spat@jfsc.gov.br
claudiogadri@ig.com.br

225-0936
hermescoelho@aol.com
248-1899
251-7582
239-9323
221-5773
234-5005

9101-4626

248-6603
334-9063
238-7606
333-5935
248-1074
246-6728
333-7540
333-5271
369-3907
333-4652
284-8419
246-0583
334-8211

CELULAR

9960-1714

281-1246
231-1245
229-2000
231-5425
248-4336
281-1209
216-7011
231-1259
228-4644
221-1246
224-9088
334-8587

9960-1851
269-2785

9960-6546
9111 -7660
9982-0790
9901-8979
9101-1292
9971-3717
9968-2653
9981-8663

lenio@fastlane.com.br
emyo@floripa.com.br
fatorsc@uol.com.br

9111 -6818
9982-0417
9903-7788
9972-7440

richard.dutra@sc.previdenciasocial.gov.br

9104-4911
9961-9971

homem@mbox1.ufsc.br
mdarwin@uol.com.br

osni@ciasc.gov.br
paulo.cesar-martins@receita.fazenda.gov.br

pnalves@celesc.com.br
ecagel@matrix.com.br

lborges@ciasc.gov.br
sergio-sc@ig.com.br

Atualizada em 08/11/2002

Qualquer alteração no Catálogo Telefônico comunicar ao César para atualização
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Charge do
do Mês
Mês

Momento
Momento Cultural
Cultural
Coisa de Brega - Parte I
• Levar sopa na garrafa térmica.
• Tomar cerveja em copo de requeijão.
• Ir em casamento com camisa de time de futebol.
• Andar com aquela carteira profissional ensebada no bolso de trás.
• Falar para amigos na praia - "Quero ver se você faz isso" - e dá
aquela cambalhota.
• Esquentar a ponta da bic pra ver se ela volta a escrever.
• Fazer pacote com bolo e brigadeiro para entregar na saída do aniversário.
• Andar pendurado na porta do ônibus.
• Visitar desmanche pra ver se acha peça pro carro.
• Colar dinheiro com durex, deixando aquela faixa marrom.
• Usar porta documento com os dizeres - "Lula/94 sem medo de ser feliz".
• Lamber a tampa metálica do iogurte.
• Colocar bombril na antena da televisão.
• Guardar resto de macarronada para fazer sopa no outro dia.
• Colocar maiô e biquíni e tomar sol na represa.
• Ir à praia em dia de chuva e levar toda a família.
• Correr atrás do guarda-sol na praia gritando "pega-pega".
• Acordar cedo no domingo pra lavar o carro antes que a água acabe.
• Entrar de loja em loja perguntando os preços e dizer pro vendedor - "só
tô dando uma olhadinha qualquer coisa eu volto mais tarde".
• Ir ao estádio de futebol entrar pela geral e pular para as sociais.
• Pedir pro marido ir ao supermercado comprar pouca coisa e mandar ele
trazer sacola plástica pra botar lixo.

4

informativo AliançA

Humor
Humor
O índio foi ao bordel e disse:
- "Índio qué mulher. Índio
tem dinheiro!”
A dona do bordel perguntou:
- Índio tem experiência? Já
fez antes?
- "Índio primeira vez."
A dona do bordel ponderou:
-Então, índio vai no mato,
procura um buraco na árvore,
aprende como se faz e depois
volta aqui.
Uma semana depois, o índio
voltou ao bordel:
- "Índio que mulher. Índio
tem dinheiro. Índio já
aprendeu".
A dona do bordel, então,
mandou o índio subir para um
quarto onde já havia uma
moça esperando.
O índio subiu, entrou no
quarto e mandou a mocinha
tirar à roupa e ficar de quatro.
Depois, pegou um pedaço de
pau e começou a bater na
bunda da profissional.
Aos gritos, ela pergunta:
- Índio esta maluco? O que
você esta fazendo?
Ele responde:
"Índio ta vendo primeiro, se
tem abelha no buraco!”

O médico atende o paciente
idoso e milionário, que estava
usando um revolucionário
aparelho de audição e pergunta
ao velhinho:
- E aí, seu Almeida, está
gostando do aparelho?
- É muito bom.
- E a família gostou? - pergunta
o médico.
- Não contei para ninguém
ainda, mas já mudei meu
testamento três vezes.
PC Martins
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