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A

o completar o mandato frente a SEA no fim do mês de
maio e reconduzido para mais uma gestão, por decisão dos
associados, quero expressar meu agradecimento aos
diretores, conselheiros, associados e amigos pelo apoio e o
reconhecimento do nosso trabalho, em especial ao Diretor
Administrativo, João Carlos Mauricio (Joãozinho) e ao Diretor
Financeiro, Richard Luiz Dutra, que estão deixando a diretoria,
pela competência, dignidade, honestidade com que conduziram
seus cargos, e também aos diretores Waldemar e Cláudio que
aceitaram dar continuidade ao excelente trabalho em prol de um
projeto de uma SEA maior e melhor. Apresento os associados
Paulo Lester Z. Machado e Carlos Alberto dos Santos que passarão
a compor a diretoria financeira e administrativa, respectivamente,
na certeza de um excelente trabalho, com muita dedicação e amor a
nossa Sociedade.
Esclareço que não tinha a intenção de continuar a presidir a
SEA, pois acreditava que a renovação, criatividade e o entusiasmo de
outros associados poderiam dar melhor contribuição, e apesar de
vários convites aos associados não houve outra chapa, e diante da
recomendação dos associados resolvi permanecer e dar
continuidade a nossa gestão. O balanço que faço desta administração
2001/2003 está escriturado nos balancetes financeiros aprovados
pelo conselho fiscal sem ressalvas ou emendas e com vários elogios
que os repasso a todos que contribuíram para o êxito, porém, além
das obras e serviços realizados, eu tenho a certeza que a maior obra
está no resgate dos associados que estavam ausentes, do
companheirismo e amizade dos associados e principalmente da
valorização da grande família ALIANÇA. Obrigado mesmo.
Paulo César Martins
Presidente

Obras,
Doações
e Serviços

Ata da Assembléia Geral

1. Realizado serviços de reboco
na parte externa da churrasqueira, em toda sua extensão,
em decorrência de rachaduras
e infiltrações na mesma.
2. Instalado um novo chuveiro
thermo system no vestiário da
SEA, em substituição a outro
existente, com isto ficou
padronizado os mesmos, bem
como foi realizado serviço de
reparos nos demais chuveiros
com a respectiva limpeza dos
drenos, inclusive com
substituição de resistência dos
chuveiros instalados no
vestiário do visitante.

Lembrete
A 13ª contribuição social
destinada ao pagamento do 13°
salário do caseiro poderá ser paga
em parcelas mensais durante o
exercício de 2003, no valor total de
R$ 30,00.
Informamos que esta parcela
extra é extensiva a todos os
associados e proporcional aos que
ingressarem no corrente exercício.

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e três (31/05/03),
às 16:00 horas, reuniram-se os seguintes diretores: Paulo César Martins,
Cláudio Gustavo Adriano, Richard Luiz Dutra, Waldemar Conceição
Filho e os associados Carlos Borges da Silva, Carlos Alberto dos Santos,
Clóvis Osny Garcez, Édio Homem, José Carlos da Costa, Paulo
Nazareno Alves, Sérgio Luiz Borges da Silva, Valcioni Homem, Amaro
Manoel da Costa e Neri Moritz Junior que passaram a discutir e deliberar
o que segue:
1 - Eleição da Diretoria para o biênio 2003/2005
Foi aprovada por aclamação a chapa constituída pelos seguintes
associados: Paulo César Martins - Presidente; Carlos Alber to dos Santos Diretor Administrativo; Paulo Lester Z. Machado - Diretor Financeiro;
Cláudio Gustavo Adriano - Diretor de Esportes; e Waldemar Conceição
Filho - Diretor de Patrimônio.
2 - Admissão de Novos Associados Contribuintes
Aprovado pelos associados à indicação dos senhores Jorge Luiz
Genovez e José Carlos Gomes, como associados contribuintes, a partir
de 01 de junho de 2003.
3 - Alteração Estatutária
Aprovada a alteração do Estatuto Social da Sociedade Esportiva Aliança SEA, nos seguintes itens:
a) Art. 7, §4º e art.10, VI - permite a participação dos associados
contribuintes na Diretoria, isto é, os mesmos poderão votar e ser votado.
b) Art. 28 e 40 - cria o cargo de Diretor Social e, por aclamação, foi eleito o
associado Valcioni Homem para ocupar o cargo.
c) Art. 13, § 1º - Se o associado atrasar mais de 3 (três) meses da
contribuição social perderá o pleno gozo de seus direitos estatutários e
conseqüentemente deixará de votar e ser votado.
d) Art. 27 - Altera o modo de funcionamento e da homologação da
Assembléia Geral.
e) Art. 11, IX e X - trata do licenciamento e do desligamento da Sociedade.
4 - Conselho Fiscal
Aprovado a indicação dos associados José Carlos da Costa, Carlos Borges
da Silva e Richard Luiz Dutra para comporem o Conselho Fiscal.

Equipes de Trabalho
Dia
06
13
20
27
04

ou
ou
ou
ou
ou

Equipe

07/06
14/06
21/06
28/06
05/07

* Diretor de plantão

Componentes

B

Édio - Xexéu** - João - Marreco - Sérgio Inter - Amaro - Telmo - Mário

C

Sonio - Claudio* - Paulinho - Valcioni* - Áureo** - Ireno - Nizinho - Beto

D

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

A

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

B

Édio - Xexéu** - João - Marreco - Sérgio Inter - Amaro - Telmo - Mário

** Coordenador

Os associados que tiverem presença “zero”, ficam sujeitos a contribuição social de R$ 40,00.
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Trabalhadores

Fevereiro/2003
Data

Equipe

Presentes

03/05/03
10/05/03
17/05/03
24/05/03
31/05/03

A
B
C
D
A

César, Gabriel e Clóvis
Marreco, Édio e Xexéu
Valcioni, Paulinho, Áureo, Cláudio e Sônio
Zagalo, Waldemar e Nuno
César, Carcará, Nazareno e Clóvis

31 de Maio
A Reunião de 31 de maio, mostrou mais
uma vez o que é uma Grande Família. Café
Colonial das meninas, a canja do Carcará e o
som tranquilo de Nilo e Amaro deram enfase
a este dia maravilhoso.
Valeu Galera!

Aliança na
Internet
Nos próximos dias entrará no ar o site da
SEA com o endereço www.sealianca.kit.net
Provisoriamente em teste já está funcionando nosso site no endereço testesea.kit.net
Navegue e dê sugestões.

Atenção
Em função da entrada de novos sócios houve
em remanejamento nas equipes de trabalho,
observe a tabela das Equipes da página 2.

Ausentes

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

Comparecimentos
Maio/2003
Presenças

Associados

Julio, Dejair, Aderço, Ireno, Nizinho, Betão e Lênio
Nazareno, João, Mário e Amaro
Carcará, Richard, Marreco, Gabriel,
2
Sérgio Inter e Telmo,
Zagalo, Sérgio Borges e Sônio
3
Paulinho, Xexéu, Nenen, Áureo, Valcioni e Édio
4
Claudio, Clovis, César e Nuno
5**
* Campeões de Ausência
** Campeões de Presença
0*
1

Últimos Resultados
03/05/03 - Aliança 1 X 3 Bradesco
10/05/03 - Aliança 0 X 3 Cota &Chero’s
17/05/03 - Aliança 1 X 2 BESC
24/05/03 - Aliança 4 X 2 BESC

Próximos Jogos

Agenda
Festa Junina
Dia 28/06/03 - Informe-se

06 ou 07/06
13 ou 14/06
20 ou 21/06

Reuniões da Diretoria
Dias: 27/07/03 - 18/09/03 - 20/11/03

Festival de Futebol Suiço
Programado para o mês de Setembro

Aliança X
Responsável:

Aliança X
Responsável:

Aliança X Primavera
Responsável: Aderço

27 ou 28/06

Aliança X

04 ou 05/07

Aliança X Vila Fanny (Curitiba)

Responsável:

Responsável: Cesar

Artilheiro do mês - Cláudio, Xexéu, Carcará, Paulinho e Zagalo com 2 gols
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Charge do Mês
Humor
A esposa que grita mais...

Momento Cultural
Coisa de Brega - Parte VI

Jean Carlos

• Fingir que está dormindo no ônibus pra não dar lugar a
quem está de pé.
• Pentear bigode e costeleta enquanto anda pela rua.
• Aproveitar sobra de carpete pra fazer tapete.
• Colocar no vidro traseiro do fusca aquele adesivo
dizendo: "Meu outro carro é uma Mercedes".
• Remendar tênis com silver tape.

Aniversários
Paulo Roberto( Betão)
José Carlos Gomes(Banha)
Zagalo
Joãozinho
Paulo Lester
Paulo César Martins
Paulo Nazareno Alves
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Três homens bebiam no bar e falavam
sobre o dia e a noite anteriores. O
primeiro conta:
- À noite fiz uma massagem em minha
mulher com azeite de oliva finíssimo,
importado, depois fizemos amor e a fiz
gritar por 5 minutos seguidos...
Então, o segundo, pra não ficar atrás,
conta:
- Eu, à noite, fiz uma massagem em todo
o corpo da minha mulher com um
azeite muito especial, afrodisíaco,
depois fizemos amor e a fiz gritar por 15
minutos seguidos...
Então, o terceiro conta:
- Isso não é nada; à noite fiz uma
massagem em minha mulher com uma
manteiga especial, acariciei todo o seu
corpo com a manteiga, depois fizemos
amor e ela gritou por 6 horas seguidas...
Os outros dois, assustados, perguntam:
- Seis horas?!? O que é você fez para ela
gritar tanto?
- Limpei às mãos na cortina.

11/06
15/06
20/06
23/06
29/06
10/07
23/07

O governante, preocupado com a
reforma penitenciária, convoca seus
auxiliares na área de segurança e manda
que seja feita uma reforma completa no
presídio: limpeza, pintura, encanamento, etc.. Além disso, manda instalar
televisão, videocassete, frigobar,
colchão de molas e uma porção de
outras mordomias em cada cela. E diz
para contratarem um cozinheiro francês
para ser o chef da cozinha.
Todos na reunião ficam pasmos. Um
dos assessores se atreve a perguntar:
- Mas, senhor, para que todo esse luxo?
- Ah, meu caro! A gente nunca sabe o
dia de amanhã.
P.C. Martins
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