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1º Aniversário do Informativo Aliança

I

nicialmente gostaria de parabenizar o associado Waldemar Conceição
Filho (Neném) e o nosso amigo Luiz Antônio (Lucas) que idealizaram
o nosso jornalzinho Aliança. Gostaria de agradecer o apoio do editor
Jean Carlos (funcionário da Gráfica M. Darwin), do nosso chargista
Maurício da Costa (filho do Manéca) e de tantos outros associados e
colaboradores que fazem do Informativo Aliança um grande sucesso. Ao
chegarmos a 12º edição fico contente ao saber da grande aceitação pela
Família Aliança, amigos e convidados, pois a cada edição iremos melhorar,
inovar e principalmente informar tudo sobre nossa SEA, contudo
contamos com a participação de todos enviando críticas, sugestões, etc.
Paulo Cesar Martins
Presidente

Charge do Mês
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Edição
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Quadro de
Comparecimento
Coisa de Brega
Parte II
Trabalhadores

Melhorias SEA
1 - Contratados serviços de pedreiro para
construção de uma escada de acesso ao
campo nº 2, bem como a construção de uma
nova escada do campo principal, em
substituição a anterior.
2 - Instalados vidros de 4 mm no quadro das fotos
com o objetivo de protegê-las e dar maior
durabilidade.
3 - Foi doado pelo associado Hermes Jesus Coelho
(Marreco) 2 (duas) caixas plásticas completas de
cerveja e mais 90 vasilhames de cerveja,
totalizando 138 vasilhames de cerveja. A
Diretoria agradece pela exemplar iniciativa.
4 - Realizados serviços de colocação de "grama
branca" nas marcações das laterais e áreas do
campo principal, bem como a recuperação do
gramado danificado próximo as goleiras.
5 - Instalados dois chuveiros na lateral do campo
principal e mais uma torneira.

Aniversários
Gabriel
Xexéu
Mário
Sônio

02/02
19/02
19/02
06/03

Eleições 2003
Em maio haverá eleições para a nova
diretoria biênio 2003/2005. Comece a
pensar em um nova chapa.

Balancete
Balancete
Receitas e despesas SEA de Dezembro de 2002
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
(C)
(D)
(D)

Centro de Custos
Contribuição Social
Energia Elétrica Sede
Água Sede
Prestação Serv. Mensal
Prestação Serv. Diário
Mat. e Serv. diversos
Despesas Bancárias
Prod. de limp. / conserv .
Locação do Campo
Cartão Telefone
Rateio 2º campo SEA
Despesas com Uniformes
Manutenção do campo
Lavação de Uniformes
Receita Uniformes Júnior
Rec. de Mov. do Bar
Bebidas e Alimentos
Desp. c/ equip cozinha

Valor Total
1.080,92
121,87
34,40
760,00
60,00
420,45
22,43
22,13
140,00
6,48
660,00
442,47
2.138,99
20,00
305,60
2.140,19
1.841,36
26,49

(C) Crédito
(D) Débito
Resultado do Mês

%
24,98
2,06
0,58
12,84
1,01
7,11
0,37
0,37
3,24
0,11
15,25
7,48
36,15
0,34
7,06
49,46
31,12
0,45

4.326,71
5.917,07
-1.590,36

A partir deste edição estaremos enviando os informativos sempre nos primeiros
dias do mês seguinte para que possamos informar o mês integralmente.

Equipes de Trabalho
Dia

Equipe

07 ou 08/02
14 ou 15/02
21 ou 22/02
28/02 ou 01/03
* Diretor de plantão

Componentes

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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Janeiro/2003
Data
Equipe
D
04/01/03
11/01/03
A
18/01/03
B
25/01/03
C
31/01/03
D

Trabalhadores
Presentes
Waldemar, Nuno, Zagalo e Lênio
César, Clóvis e Gabriel
Sérgio Inter, Marreco e Édio
Cláudio, Áureo e Paulinho
Waldemar, Nuno

Ausentes
Richard, Dejair, Sérgio e Beto.
Carcará, Nazareno, Júlio e Aderço.
Xexéu, João, Amaro e Telmo.
Sonio, Valcioni, Ireno e Nizinho.
Zagalo, Lênio, Richard, Dejair, Sérgio e Beto.

Obs.: A equipe “B” não providenciou à aquisição dos petiscos frustrando os associados e convidados presentes, bem como a SEA
que deixou de arrecadar.

Não seja um campeão de ausência, compareça no mínimo, no seu dia de trabalho

Coisa de Boiola
Dia 28/12 em jogo
realizado com equipe de
São Paulo tivemos como
destaque no apito Clesio
Moreira dos Santos, o
Margarida, que deu um
show com toda irreverência
e frescura.
Obs.: Todo a rigor rosa pink.

Comparecimentos
Janeiro/2003
Associados

Nº Presença

0*
1
2
3
4
5**

Nizinho, Dejair, Aderço, Ireno, Júlio, Richard,
Mário, Xexéu, Nazareno, Sonio, Sérgio e Carcará.
Telmo, Valcioni, João e Amaro
Zagalo, Beto, Gabriel e Cláudio
Clóvis, Édio, Waldemar e Paulinho
Marreco, Sérgio Inter, Lênio
César, Áureo e Nuno

* Campeões de Ausência

Agradecimento
Gostaríamos de tornar público a exemplar
dedicação do associado Áureo Jesser
Zanetti Machado pelos serviços
relevantes a SEA em especial na
elaboração dos balancetes e toda
assistência financeira, além de incansável
colaborador em todos os serviços

Comemtários
da Chargê
O Betão dispensa comentários:
O Zagalo acreditamos que tem mais cabelo,
o Nizinho já foi mais magro, o Clóvis não
larga o copo e o Édio e o clone do Paulinho

Últimos Resultados
31/01/03 - Aliança 5 X 9 Emília

Próximos Jogos
08/02/03

Aliança X Bradesco/Luiz

14/02/03

Aliança X Marcio/BESC

21 ou 22/02/03

Responsável Cláudio

Responsável Cláudio

Aliança X Florianópolis
Responsável Valcioni

Será que o nosso
diretor de esporte
não gosta de dominó

Artilheiro do Mês - P. C. Martins com 12* gols
Nº12 - Janeiro - 2003

** Campeões de Presença

?

* incluindo jogos entre sócios
informativo AliançA
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Mente Poluída
Um velhinho tinha que fazer esper mograma.
Foi a farmácia e comprou um potinho.
Chegando em casa, foi ao banheiro e tentou com a mão direita,
tentou com a esquerda e até com as duas, e nada
Então, chamou sua mulher. Ela tentou com a mão direita, tentou
com esquerda, com as duas e até com a boca e também não conseguiu.
Não vendo outra opção, ela chamou a vizinha.
Esta, querendo ajudar, mesmo bastante constrangida, tentou com
a direita, com a esquerda com as duas mãos, e muito sem graça, pediu
licença e tentou com a boca, mas não obteve sucesso
A vizinha, não se dando por vencida, chamou a filha que tinha 18
aninhos, era a menina mais encantadora do bairro. E mais uma vez
repetiram-se as tentativas, uma mão, outra, as duas, boquinha, mas
não conseguiu.
O velhinho triste, “cabeça baixa”, voltou a farmácia e devolveu o
potinho dizendo:
- Dá pro senhor me ver outro potinho, porque lá em casa,
ninguém conseguiu abrir este!

Momento
Momento Cultural
Cultural
Coisa de Brega - Parte II
• Decorar o muro do quintal com plantas em lata de óleo, leite em
pó e tijolo.
• Gritar pela janela do ônibus para o amigo e ele fingir que não te ouviu.
• Fazer jogo de futebol com times camisa x sem camisa.
• Rifar caixa de chocolate e dizer que é ação entre amigos.
• Calçar o sofá sem perna com tijolo.
• Ficar balançando lâmpada queimada para ver se volta a funcionar.
• Botar néon igual da super máquina no pára-choque do miura.
• Ir pro trabalho de bicicleta.
• Enrolar ao contrário, bobina da máquina de calcular para
aproveitar o outro lado.
• Aproveitar garrafa plástica de refrigerante pra botar água na geladeira.
• Regar as plantas de casa com panela.
• Lavar fralda descartável com Pinho Sol.
• Fazer fogueira pra esquentar a mão.
• Guardar coisas em cima do guarda-roupa.
• Secar tênis atrás da geladeira.
• Dar presente embrulhado com papel das Casas Bahia.
• Fazer esquema na calçada com caco de tijolo.
• Guardar sobra de material de construção em cima da laje.
• Palitar dente com palito de fósforo.
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Humor
Humor
Eu tinha lá em casa dez garrafas de
cachaça, da boa, mas minha mulher
obrigou-me a jogá-las fora.
Peguei a primeira garrafa, bebi um
copo e joguei o resto na pia.
Peguei a segunda bebi outro copo e
joguei o resto na pia.
Peguei a terceira garrafa, bebi o
resto e joguei o copo na pia.
Peguei a quarta garrafa, bebi na pia
e joguei o resto no copo.
Peguei o quinto copo, joguei a
rolha na pia e bebi a garrafa.
Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e
joguei o copo no resto.
A sétima garrafa eu peguei no resto
e bebi a pia.
Peguei no copo, bebi no resto e
joguei a pia na oitava garrafa.
Joguei a nona pia no copo, peguei
na garrafa e bebi o resto.
O décimo copo, eu peguei a garrafa
no resto e joguei-me na pia.
Nenén

Dois soldados trocam impressões:
- Então, porque te alistaste?
- Porque sou solteiro e gosto de
guerra.
- E tu?
- Porque sou casado e gosto de paz.
P.C. Martins

O cara lê, numa revista de fofocas,
a notícia de um jogador de
futebol, considerado um bobão,
que se casou com uma modelo
muito bonita, daquelas de parar o
trânsito.
Ele comenta prá mulher:
- Veja você: todo imbecil se casa
com cada mulherão !!
E ela:
- Obrigada, querido !
Áureo

Nº12 - Janeiro - 2003

