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Paulo Cesar Martins

Futebol Confraternização

A

Sociedade Esportiva Aliança sentiu-se honrada de acolher nas nossas
dependências a co-irmã Sociedade Bons Amigos para realização de
uma partida de futebol para os maiores de 50 anos. Foi um momento
inesquecível onde podemos rever os antigos "craques" se esforçando para fazer
bonito apesar dos cabelos brancos, outros com menos cabelos e outros com
pouco preparo físico, mas superando pela vontade de provar para si e para os
outros que está vivo e que a vida deve ser vivida em toda sua plenitude. Com
certeza vai constar do nosso calendário este evento para que possamos nos
encontrar novamente e apreciar as belas jogadas dos nossos veteranos e poder
rever o filme de suas vidas. Agradecemos ao nosso amigo e colaborador
Decinho pela excelente organização e na certeza de cada vez mais vamos
aprimorar a realização deste encontro de amigos.
Paulo Cesar Martins
Presidente
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Reunião da Diretoria
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA Nº 01/2003
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois
mil e três (25/03/03), às 20:00 horas, reuniram-se os
seguintes diretores: Paulo César Martins, Cláudio
Gustavo Adriano, Richard Luiz Dutra, Waldemar
Conceição Filho e o associado Áureo Jesser Z.
Machado, auxiliando o Diretor Financeiro, que
passaram a discutir e deliberar o que segue:
1) REAJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Contribuição Social (Mensalidade) será alterada de
R$ 30,00 para R$ 40,00, a partir de 01/04/2003.
Esclarecemos que será concedido um bônus por
assiduidade no valor de R$ 10,00 ao associado
comparecer pelo menos 1 (uma) vez por mês em nossa
sede social, preferencialmente, no dia em que sua
equipe de trabalho estiver de plantão.
2) PRESTAÇÃO DE CONTAS
Apresentado o levantamento das contas referente o
rateio do campo e foi constatado que existe um débito
de alguns associados num total de R$ 330,00. Esclarecemos que a SEA já liquidou o compromisso com a
empresa prestadora do serviço em dezembro de 2002, e
por isso estamos com dificuldades financeiras em
decorrência destas inadimplências. Informamos ainda,
que as contribuições sociais apresentam um débito de
R$ 960, 00, com mensalidades em aberto desde
agosto/2002.
3) ELEIÇÕES 2003
Foi marcada para o dia 31/05/2003 (sábado), a partir
das 15:00 hs, a Assembléia Geral para tratar da eleição
para compor a nova Diretoria para o biênio
2003/2005, esclarecendo que as chapas deverão ser
inscritas até o dia 21/05/2003, conforme art. 51 do

Estatuto Social. Na AG também serão tratados outros
assuntos. O Edital será publicado no próximo
Informativo da SEA.
4) ADMISSÃO DE SÓCIOS CONTRIBUINTES
E PARTICIPAÇÃO NA DIRETORIA
O associado Cláudio G. Adriano apresentou uma
proposta verbal para admissão de novos sócios
contribuintes, bem como consultou a possibilidade
dos atuais sócios contribuintes participarem da
Diretoria de Esportes, Patrimônio e Administrativa.
Esclarecemos que esta última não está prevista no
Estatuto Social, contudo em Assembléia Geral
poderemos decidir as propostas.
5) DIVERSOS
Foi decidido enviar uma recomendação aos associados que evitem circularem no interior do bar durante o
trabalho das equipes, principalmente nos eventos
maiores onde se concentra uma grande quantidade de
associados e convidados.
Expedir ofício ao Deputado Estadual João Paulo
Kleinubing solicitando apoio financeiro para aquisição
de troféus destinados a realização do Torneio de
Futebol Suíço, em comemoração aos 12 anos da SEA.
Comunicar aos associados Amaro Manoel da Costa e
Dejair Orlando Martins que o prazo de compensação
das mensalidades encerra-se em julho de 2003.
A partir do presente exercício será estipulado a 13ª
contribuição social destinada ao pagamento do 13º
salário do caseiro. Os associados poderão diluir esta
contribuição no decorrer do ano, desde que não
ultrapasse o próximo exercício, evitando comprometimento da gratificação natalina.

Equipes de Trabalho
Dia

Equipe

04 ou 05/04
11 ou 12/04
18 ou 19/04
25 ou 26/04
02/05 ou 03/05
* 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

A

Carcará - Cesar* ** - Clóvis - Aderço - Julio - Gabriel - Nazareno

** Coordenador

Colabore com sua equipe de trabalho, principalmente não falte no seu dia de trabalho
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Trabalhadores

Fevereiro/2003
Data

Equipe

08/03/03
15/03/03
21/03/03
29/03/03

A
B
C
D

Presentes

Ausentes

César, Clóvis e Carcará
Marreco, Édio e Xexéu
Cláudio, Áureo, Sonio, Valcioni, Paulinho e Ireno
Waldemar, Zagalo e Sérgio Borges

Gente da Terra
Felizes os associados, amigos e convidados que
puderam apreciar o show de lançamento do CD
"Além do Mar" do Grupo Gente da Terra.
Foi uma aula de profissionalismo e organização,
na certeza que o Gr upo já decolou para o sucesso.
A SEA agradece pelo privilégio de participar em
primeira mão do lançamento da turnê do Grupo e
torcemos para que as portas se abrem para que estes
músicos possam mostrar o seu talento.
Parabéns e muito sucesso.

Reencontro mais
que amigável
O dia 21 de março entrará para a história
da SEA.
A família SBA deram-nos a honra de, mais
que usufruir da sua amizade, brindar-nos com o
futebol (+ de 50 anos) e música (Gente da Terra).
Curiosidades-Resumo das milhares
AMARO artilheiro! Querem mais? ARLINDO
vetado. Tinha 49 anos e 364 dias. JUCA,
segundo o WANDE (irmão), jogou algemado
(mãos unidas nas costas). CALIXTO tomou o
maior peru já visto no local (as pernas arqueadas
colaboraram).
A maior piada da noite: "O NILO NÃO É
MINHOCA MAS... É GENTE DA TERRA!”
Telmo Cunha

Gabriel, Aderço, Nazareno e Júlio
João, Amaro, Sérgio Inter e Telmo
Nizinho
Lênio, Nuno, Richard, Dejair e Beto

Comparecimentos
Março/2003
Presenças
0*

Associados
Nazareno, Nizinho, Richard, Julio e Betão

1

Amaro, Dejair, Nuno, Telmo, Ireno, João e Aderço

2

Gabriel, Sérgio Inter, Mário, Clovis, Sérgio Borges e Sônio

3

Valcionir, Zagalo, Marreco, Nenén e Lênio

4**

Carcará, Édio, César, Claudio, Xexéu, Paulinho e Áureo
* Campeões de Ausência
** Campeões de Presença

Artilheiro do mês - Carcará com 7 gols

Últimos Resultados
21/03/03 - Aliança 5 X 2 Bons Amigos
(+50 anos)

29/03/03 - Aliança 5 X 2 Sersaco

Próximos Jogos
04/04/03

Aliança X Sextaferinos

12/04/03

Aliança X Aliança

17/04/03
25/04/03

Responsável: Waldir

Responsável: Cláudio

Aliança X H.U.
Responsável: Xexéu

Torneio de Dominó
sexta feira - 20h

Torneio
Torneio de
de Dominó

SEA 12 anos
Dia 25 de Abril de 2003 - 6ª Feira
Inscrições na SEA
Vagas Limitadas (16 duplas)
Apoio: SKOL

Torneio
Torneio de
de Futebol
Em Maio teremos um torneio de futebol acima de
40 anos em comemoração aos 12 anos de SEA.
Obs.: Inscrições Encerradas

Emdemaio
haveráprincipalmente
eleições para anão
novafalte
diretoria
2003/2005.
Colabore com2003
sua equipe
trabalho,
no seubiênio
dia de
trabalho
Eleições
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Endereço Eletrônico
Informamos que a SEA dispõe de um endereço eletrônico,
sealiança@aol.com para que os associados, filhos de associados,
amigos e colaboradores em geral, etc possam enviar sugestões,
críticas e elogios, para publicação em nosso jornalzinho que as vezes
carece de matéria para o seu fechamento. Pode ser utilizado também
os telefones 334-8587, 9961-9971, mdarwin@uol.com.br do
Waldemar Conceição Filho (Neném).

Momento Cultural
Coisa de Brega - Parte IV
• Anotar recado do telefone em papel de pão.
• Botar papel com álcool no sapato novo para amaciar.
• Descer a serra na banguela pra economizar combustível.
• Colocar placa na frente de casa dizendo: "Compro tele-sena vencida".
• Ir pra fila do posto assim que o jornal anuncia que o combustível
aumenta à meia- noite.
• Forrar palmilha com jornal pra não passar frio no pé.
• Mostrar pra namorada que já sabe plantar bananeira.
• Amarrar calça com cadarço de pijama.
• Esperar todo mundo de casa usar o banheiro para dar descarga só uma vez.
• Guardar sobras de sabonete pra depois fazer uma bola só.
• Apertar parafuso da antena de TV com faca de ponta redonda, porque a
chave de fenda está sendo usada para travar o vidro do carro.
• Usar pôster de carro importado para esconder mancha de umidade
na parede.
• Em dia de chuva amarrar saco plástico em volta do sapato para não molhar.
• Puxar palmas quando o avião aterrissa.
• Reaproveitar a azeitona da pizza do sábado a noite na maionese do
domingo.
• Na hora de abastecer o carro procurar posto que dê lavação grátis do carro
se botar mais de 20 litros porque você tem preguiça de lavar o car ro.
• Colocar plástico em cima do telhado para evitar goteira.
• Pendurar rolo de papel higiênico na parede com arame.
• Deixar a bacia em cima da cama antes de ir pro trabalho, se caso houver, a
goteira não molhar sua cama.

Aniversários
Dejair
Júlio César
Clovis Osny
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03/04
04/05
14/05

Humor
MORDOMO GAÚCHO
Um casal estava se preparando para
passar a noite fora. A mulher, então,
deu ao mordomo, gaúcho, a noite de
folga. Ela disse que eles provavelmente voltariam muito tarde, porque
esperavam ter uma ótima noite.
Como a esposa não estava se
divertindo muito na festa, resolveu
voltar para casa mais cedo, sozinha.
O marido ficou, pois queria
conversar com alguns clientes muito
importantes.
Quando a mulher entrou em casa,
encontrou, Gaúcho, sozinho na sala
de jantar. Ela o chamou e mandou
que a acompanhasse até o quarto do
casal. Ela virou para ele e, usando um
tom que ele sabia que deveria
obedecer, disse:
- Gaúcho, eu quero que você tire meu
vestido. Ele tirou, suas mãos
tremiam, e colocou o vestido
cuidadosamente sobre a cadeira.
- Gaúcho - continuou ela - agora tire
minhas meias e minha cinta-liga.
Mais uma vez, Jervis silenciosamente
obedeceu.
- Agora, Gaúcho, eu quero que você
tire meu sutiã e minha calcinha.
Olhar cabisbaixo, Gaúcho obedeceu.
Ambos respiravam profundamente,
a tensão entre os dois aumentava.
Ela então olhou com severidade para
ele e disse:
- Gaúcho, se eu pegar você usando
minhas roupas mais uma vez, esta
despedido!
Jean Carlos

Um cara que estava trabalhando viu o outro deitado numa
rede na maior folga e falou:
- Você sabia que a preguiça é
um dos 7 pecados capitais?
Aí o cara na maior folga
respondeu:
- Sei sim. Mas a inveja também
é, viu!!!!!
PC Martins
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