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F

elizes somos nós que usufruimos, a contento, do nosso lazer.
Isso graças àqueles que sabem realizar nossas aspirações; que
cumprem com seu dever, que têm iniciativa; que não esperam
ocasiões, mas que as criam.
Também graças aos diretores que dão tudo de si, transformando
obstáculos, procurando fazer o melhor que podem e melhorando ainda
mais aquilo já realizado.
Telmo Cunha

Charge do Mês

Balancete
Balancete

Melhorias SEA

Receitas e despesas SEA de Janeiro de 2002

1 - Instalados 2 (dois) corrimões em ferro
galvanizado, pintado em branco, na escada de
acesso ao campo nº 2 e um corrimão na
escada do campo principal.
2 - Adquirido um disjuntor trifásico de 90a para
instalação no quadro de distribuição de
energia elétrica.
Obs.: Esclarecemos que o serviço de
substituição do disjuntor é uma medida paliativa,
pois a fiação não é compatível com a carga total
da SEA, incluindo o campo de futebol,
chuveiros, etc. Talvez algum associado que não
tenha acompanhado o processo de instalação da
iluminação do campo pergunte: Porque não
pensaram nisso antes? Esclarecemos que a
iluminação do campo foi uma doação e,
portanto não houve ônus para a SEA, porém na
época nos reunimos com o engenheiro
responsável e fizemos algumas ponderações que
resultou na alteração do projeto inicial, trocando
o fio 10 mm por 16 mm, mas no decorrer do
tempo e com o aumento de consumo e a
substituição de chuveiros, etc tornou-se
inadequada à rede atual. Diante do relato e
considerando que de imediato é inviável realizar
qualquer serviço diante da realidade financeira,
conclamamos a todos os associados que
colaborem no sentido de lembrar de desligar os
disjuntores da iluminação do campo ao encerrar
os jogos evitando que seja utilizando juntamente
com os chuveiros para que não ocorra uma sobre
carga e com isto desarmando os disjuntores.
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Centro de Custos

Valor Total

%

Manutenção Sede
Contribuição Social
Energia Elétrica Sede
Água Sede
Prestação Serv. Mensal
Mat. e Serv. Diversos
Despesas Bancárias
Produtos limp./conserv.
Cartão Telefone
Ressarcimento de Desp.
Rateio 2º campo
Receitas Diversas
Uniformes
Manutenção do campo
Receita Uniformes Jr.
Rec. de Mov. do Bar
Bebidas e Alimentos

-72,20
600,58
-157,45
-31,62
-450,00
-332,82
-19,47
-19,50
-9,00
-9,00
240,00
100,00
-500,97
-1.227,04
315,50
1.368,81
-943,30

1,91
22,88
4,17
0,84
11,93
8,82
0,52
0,52
0,24
0,24
9,14
3,81
13,28
32,53
12,02
52,15
25,01

(C) Crédito
(D) Débito
Resultado do Mês

2.624,89
-3.772,37
-1.147,48

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

Aniversários
Sônio
Dejair

06/03
03/04

Equipes de Trabalho
Dia
07
14
21
28

ou
ou
ou
ou

Equipe

08/03
15/03
22/03
29/03

* 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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Trabalhadores

Fevereiro/2003
Data

Equipe

08/02/03
14/02/03
21/02/03
28/02/03

A
B
C
D

Presentes

Ausentes

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

Torneio
Torneio de
de Dominó

Equipe “B”

SEA 12 anos

Parabéns pela presença da equipe em 100%
no dia de trabalho (14/02/2003)

Dia 25 de Abril de 2003 - 6ª Feira
Inscrições no SEA
Vagas Limitadas (16 duplas)
Apoio: SKOL

Comparecimentos
Fevereiro/2003
Associados

Nº Presença

Torneio
Torneio de
de Futebol
Estamos organizando para Maio um
torneio de futebol acima de 40 anos em
comemoração aos 12 anos de SEA.
Aguardem!

0*
1
2
3
4**

Dejair, Ireno, Zagalo, Julio, Mário, Nizinho,
Nazareno e Betão
João, Aderço, Sérgio Borges, Richard e Nenén
Telmo, Gabriel, Clovis, Édio, Amaro e Nuno
Valcionir, Sérgio Inter, Carcará, César, Xexéu e Sônio

Áureo, Claudio, Paulinho, Lênio e Marreco
* Campeões de Ausência
** Campeões de Presença

Visitantes
Dia 04/04/2003 receberemos o Grupo
Sextaferinos Futsal Itamirim de Itajaí
na ACM. Compareça!

Artilheiro do mês - Paulinho com 4 gols

Últimos Resultados

Agradecimento
Agradeço ao amigo Sônio em nome da
equipe "D" pelo apoio incansável em nosso
dia de trabalho e aproveito para parabenizalo por seu aniversário no dia 06/03/2003.
Saúde e paz amigão e muito obrigado.
Nenén

Lançamento
Gente da Terra lança
o tão esperado CD
“Além do Mar” no dia
21/03/2003 no SEA
após o Futebol.

08/02/03 - Aliança 3 X 4 Bradesco
14/02/03 - Aliança 3 X 4 BESC (Márcio)
21/02/03 - Aliança 3 X 3 Fpolis
28/02/03 - Aliança BR 6 X 6 Aliança AZ

Próximos Jogos
21/03/03

Aliança X Bons Amigos

de 50 à 100 anos

Responsável: Amaro

21/03/03

Aliança X Bons Amigos

29/03/03

Aliança X Sergaso

de 0 à 50 anos

29/03/03

Responsável Amaro

Responsável: Peto

Peto Dácio X Curitiba
Responsável: Peto

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

Humor
Humor

Coisa de Brega - Parte III
• Pedir pro cobrador deixar passar dois na roleta.
• Receber visita e mostrar toda a casa.
• Decorar vasos com flor desidratada e de plástico.
• Guardar refrigerante com colher pendurada na boca pra não perder o gás.
• Pedir pro filho ficar abanando o churrasco com tampa de caixa de sapato.
• Comprar carro novo e não tirar o plástico dos bancos.
• Ficar discutindo com os amigos quantas barbas dá para fazer com uma
lâmina.
• Amarrar perna do óculos com arame.
• Amarrar o cachorro com fio de luz.
• Entrar na sessão de carne do supermercado e ir direto para o balcão
de pelancas.
• Passar final de semana na calçada tomando cerveja e comento churrasco.
• Brigar com meio mundo só porque o caixa não deu o troco de 3 centavos.
• Pagar conta do restaurante com moedas de 5 e 10 centavos.
• Motorista de táxi que leva chave de fenda do lado do banco para se
defender.
• Encostar copo na parede para ouvir conversa do vizinho.
Nenén

Para Refletir
Numa Canoa
Em um largo rio, de dificil travessia, havia um barqueiro que
atravessava as pessoas de um lado para o outro. Em uma das viagens, iam
um advogado e uma professora. Como quem gosta de falar muito, o
advogado pergunta ao barqueiro:
- Companheiro, você entende de leis?
- Não. - Responde o barqueiro.
E o advogado compadecido:
- E pena, voce perdeu metade da vida!
A professora muito social entra na conversa:
- Seu barqueiro, voce sabe ler e escrever?
- Também não. - Responde o remador.
- Que pena! - Condoi-se a mestra
- Voce perdeu metade da vida!
Nisso chega uma onda bastante forte e vira o barco.
O canoeiro preocupado pergunta:
- Vocês sabem nadar?
- Não! - Responderam eles rapidamente.
- Então é pena - Conclui o barqueiro - Vocês perderam toda a vida!
"Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes"

Rindo no Velório
No meio da tristeza de um velório,
a mulher olha para uma amiga e
começa a rir.
- O que é isso, Zoraide? - Pergunta a
amiga, aflita.
- Estou rindo daquele arranjo de
flores em forma de coração em cima
do caixão.
- Qual o problema? - retruca a
amiga - Isso é uma homen agem que
os amigos médicos fizeram para o
falecido. Ele ra o melhor cardiologista
da cidade!
- Pois então... É disso mesmo que
eu estou rindo! Quero só ver como é
que vai ser quando o meu marido
morrer. Ele é o melhor ginecologista
da cidade!
Édio
O candidato encontra uma eleitora
e, sempre galanteador, vai logo
elogiando.
- Sempre jovem, hein, dona Maria?!
- Jovem o quê! Já sou até avó.
- Avó? Só se for por merecimento.
Nunca por antigüidade.
Édio

Relógio Biológico Perfeito
Um homem foi ao médico
acompanhado da esposa.
- Doutor. Estou com um problema
muito sério! Todos os dias eu urino às
6 horas da manhã. Religiosamente! E
faço cocô às 7 horas, pontualmente!
- Eu não vejo problema nenhum.... diz o médico
- Aliás, isto significa que seu
organismo está muito bem regulado.
- O problema doutor - intervém a
esposa, com uma expressão
constrangida - é que ele só acorda às 8!
Edio

Paulo Freire - (Jean Carlos)
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