A Lenda do Fiat 147
Certo dia, eu estava na estrada com o meu 147, e como era de se esperar, a
jabiraca quebrou. Então, encostei o "Podrão" no acostamento e fiquei
esperando alguém passar. Apareceu um Porsche Boxter bi-turbo, a
170km/h.
Nisso, o cara do Porsche dá marcha ré e volta até o FIAT. Ele se oferece
para rebocar a porcaria do FIAT, e eu aceitei a ajuda, mas pedi para não
correr muito senão a jabiraca desmontava (óbvio). E combinei que
piscaria o farol toda vez que o Porsche estivesse correndo demais.Então, o
Porsche começou a rebocar a jabiraca e toda vez que passava de 60km/h,
eu fazia sinal com o farol (no singular mesmo), porque para variar um deles
estava em curto e não funcionava. E o cara do Porsche ia puxando a
"batedeira" a 60km/h no máximo, morrendo de tédio...
Então aparece um Mitsubishi 3000GT, que intima o Porsche, este não
deixa barato e vai pro pau! 120, 130, 150, 190, 210, 240km/h. Eu já estava
desesperado, piscando o farol que nem um louco, e os dois alinhados... Os
caras passam por um posto policial, mas nem vêem o radar, que registra
impressionantes 240km/h!! Então, o policial avisa pelo rádio o próximo
posto: "Atenção, um Porsche vermelho e um Mitsubishi preto disputando
racha a mais de 240km/h na estrada, e juro pela morte de minha mãe... um
FIAT 147 atrás deles dando sinal de luz para ultrapassar!!!!”
de Guilherme do Carcará

Culpa no Cartório
Um casal estava dormindo profundamente, como inocentes bebês.
De repente, lá pelas três horas da manhã, escutam ruídos fora do quarto.
A mulher se sobressalta e, totalmente espantada, diz para o homem:
- Ai Meu Deus! Deve ser meu marido!
O cara se levanta espantadíssimo e peladão, pula como pode pela janela e
cai em cima de uma planta com espinhos.
Em poucos segundos volta pela mesma janela, todo machucado e grita:
- Desgraçada! Teu marido sou eu!
de Jean Carlos

Aniversários
Paulo Nazareno
Amaro Manoel
Osni de Oliveira
Sergio Luiz
Hermes Jesus
Waldemar
Guilhermo
Carlos Alberto
Nery
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Humor
Um sujeito bastante nervoso entra na
polícia em plena Pelotas e dirige-se ao
delegado:
- Vim entregar-me, cometi um crime
e desde então não consigo viver em
paz.
- Meu senhor, as leis aqui são muito
severas e são cumpridas e se o senhor
é mesmo culpado não haverá
apelação nem dor de consciência que
o livre da cadeia.
- Atropelei um argentino na estrada
ao sul de Caxias.
- Ora meu amigo, como o senhor
pode se culpar se estes argentinos
atravessam as ruas e as estradas a todo
momento?
- Mas ele estava no acostamento.
- Se estava no acostamento é porque
queria atravessar, se não fosse o
senhor seria outro qualquer.
- Mas não tive nem a hombridade de
avisar a família daquele homem, sou
um crápula!
- Meu amigo, se o senhor tivesse
avisado haveria manifestação,
repúdio popular, passeata, repressão,
pancadaria e morreria muito mais
gente, acho o senhor um pacifista,
merece uma estátua.
- Eu enterrei o pobre homem ali
mesmo, na beira da estrada.
- O senhor é um grande humanista,
enterrar um argentino, é um
benfeitor, outro qualquer o
abandonaria ali mesmo para ser
comido por urubus e outros animais,
provavelmente até hienas.
- Mas enquanto eu o enterrava, ele
gritava: Estoy vivo, estoy vivo!!
- Tudo mentira, esses argentinos
mentem muito.
de Priscila Martins
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"Independente do que você é ou faz, o importante é ter e dar AMOR.
Estamos aqui para descobrir a melhor maneira de AMAR.
Nosso espírito deve estar preparado para o AMOR.
As coisas materiais não são importantes, e sim a bondade, a generosidade,
a dignidade.
Seremos ricos em espírito enquanto estivermos fazendo o BEM.
Então, lute pelo AMOR e faça o BEM, desta forma não precisaremos
desejar mais nada além de SAÚDE, PAZ e SUCESSO."
Emerson Passos

Presidente

Paulo Lester S. Z. Machado
Diretor Financeiro

Carlos Alberto dos Santos
Diretor Administrativo

Claudio Gustavo Adriano
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Waldemar Conceição Filho
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Diretor Social
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Certa vez o Papa João XXIII disse:
"Meus Filhos amai-vos uns aos outros. Procurai mais aquilo que vos une
do que o que vos divide. Na hora do adeus, ou melhor, do "até outra vista",
recorde a todos o que mais vale na vida...a verdade e a bondade..."
Acredito que no nosso SEA isso já é uma prática comum. Pensando nisso,
relembro a mensagem que foi criada ao final de 2003 por nossa empresa
(EMYO Comunicação) e encaminhada para nossos clientes. Deixo aqui
para reflexão pois diz respeito a tudo em nossas vidas, inclusive ao futebol
e à confraternização de todas as semanas:

Gestão 2003/2005

Valcioni Homem

Acredite se quiser.
O Valcionei foi substituído no
dominó dia 30/07 alegando
câimbra por ficar muito tempo
em uma só posição.

Editorial

Charge do Mês

Ata de Reunião
da Diretoria
Aos dois dias do mês de julho do ano dois mil e
quatro (02/07/04), às 20:00 horas, reuniram-se
os seguintes diretores: Paulo César Martins,
Cláudio Gustavo Adriano, Waldemar Conceição
Filho, e o associado Áureo Jesser Z. Machado,
que passaram a discutir e deliberar o que segue:
1) Débitos Diversos de Associados.
Foi decidido que será encaminhado um ofício aos
associados com débitos superiores a 3 (três)
meses, com base no § 1º e 2º do Art. 13,
combinados com o item IX, do Art. 11 do
Estatuto Social da SEA.
2) Agenda de Eventos até o Final do Ano
Programamos alguns eventos para o corrente
exercício e que poderá sofrer alguma mudança se
a maioria assim desejar, por exemplo: 1) Festa
Agostina - dia 07/8/04, 2) Festival de Futebol
Suíço - dia 11/09/04 e 3). Festa de
Confraternização Natalina - dia 18/12/04.
3) Utilização da Sede Social para Associados
e não Associados.
Festa de aniversário do Associado,
sócio e seus dependentes familiares e amigos Público Externo
Bebidas Preço de custo (pg. Vista)

Usar tabela

Limpeza Limpar ou Pagar R$ 40,00 R$ 40,00

Usar tabela
R$ 50,00

Dia: R$ 50,00
Noite: R$ 100,00

Dia ou Noite:
R$ 100,00

Uniforme Lavação: R$ 20,00

Lavação: R$ 25,00

Lavação: R$ 30,00

Taxa

Isento

R$ 150,00

Campo

Dia: Gratuito
Noite: 30,00

Isento

Obs.: - Casos excepcionais serão tratados pela Diretoria
- Deverá ser consumida a bebida da SEA

Doações
Foi doado a SEA pelo associado Paulo César Martins
um forno microondas Brastemp, 24 litros, semi-usado,
em excelente estado de conservação e totalmente
revisado e que já se encontra instalado em nossa
cozinha. Recebemos também em doação do associado
Sonio Cunha, uma pia de aço inoxidável que foi
instalada anexa à churrasqueira externa. A Disk Box,
dos empresários Edio e Rosana Homem, doou
também os acabamentos em acrílico na parte inferior
da churrasqueira e pia. A Diretoria agradece pelas
doações e estamos receptivos a novas doações,
evitando assim maiores dispêndios.
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Obras e Serviços
Realizada a última etapa das obras iniciadas no final
do ano passado que consistia na construção de uma
churrasqueira, colocação de uma pia e um tanque na
parte externa e coberta da sede, bem como
providenciado as instalações elétricas necessárias à
utilização destas obras.
Providenciado o remanejamento do armário da
"sala de retratos" para a cozinha com o objetivo de
facilitar o manuseio e melhor adequação aos
utensílios da cozinha.

Balancete

Escala de Serviço
Dia
23
30
06
13
20
27
03
10

ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou
ou

24/07/04
31/07/04
07/08/04
14/08/04
21/08/04
28/08/04
04/09/04
11/09/04

Equipe
A
B
C
D
A
B
C
D

Abril, Maio e Junho 2004
C/D

Centro de Custos

Valor Total

%

(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(D)
(C)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(C)
(D)
(C)
(D)
(D)

Manutenção da Sede
Contribuição Social (mensal)
Energia Elétrica Sede (Celesc)
Água Sede (Casan)
Prestação de Serviços - Diário
Materiais e serviços diversos
Despesas Bancárias
Produtos Limpeza/Conservação
Locação do Campo
Cartão telefone
Aquisicão de Equipamentos
Receitas diversas
Taxa time visitante
Juros Empr Sônio Cunha-2003
Despesas com Home_Page SEA
Salário funcionário
Rateio p/ pagamento rescisão
Pagamento de rescisão caseiro
Despesas Contábeis
Gastos Trabalhistas
Empréstimo Paulo César Martins
Pg Emprést Paulo César Martins
Receita Festa 13 Anos
Despesa Festa 13 Anos
Uniformes
Manutenção do campo
Lavação de Uniformes
Receita uniforme adulto
Receita Agasalho/Camisas
Aquisição de Agasalho/Camisas
Receitas de Movimento do Bar
Bebidas e Alimentos (Aquisição)
Despesas c/ equip cozinha

-2.563,60
2.741,93
-1.104,28
-132,94
-120,00
-767,30
-90,84
-117,09
1.150,00
-50,40
-1.026,00
1,71
13,50
-180,00
-50,00
-908,43
1.095,22
-900,00
-262,40
-465,35
500,00
-500,00
1.711,23
-1.199,72
-300,00
-26,50
-95,00
180,00
3.589,26
-3.455,30
5.994,12
-4.600,18
0,00

13,53
16,09
5,83
0,70
0,63
4,05
0,48
0,62
6,75
0,27
5,42
0,01
0,08
0,95
0,26
4,79
6,43
4,75
1,38
2,46
2,93
2,64
10,04
6,33
1,58
0,14
0,50
1,06
21,04
18,24
35,18
24,29
0,16

(C) Crédito
(D) Débito
Resultado do Período

17.036,97
19.946,33
- 1.909,36
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Equipes de Serviço
Equipe A Carcará - Zagalo - Clovis
Xexéu - Sérgio Borges - Mário
Marreco - Júlio - André
Equipe B César - Nenén - Édio - Joãozinho
Nizinho - Telmo - Gabriel
Nuno - Joe - Emerson
Equipe C Sônio - Claudio - Ireno
Valcioni - Décinho - Amaro
Dejair - Aderço - Marcio
Equipe D Paulinho - Richard - Lênio
Paulo Nazareno - Betão - Áureo
Jorge - Banha - Guillermo

Futebol
08/05/04 - Aliança A 2 x 6 Aliança B
15/05/04 - Aliança A 8 x 11 Aliança B
Destaque: Emerson e César ambos com 3 gols
04/06/04 - Aliança
1 x 0
Destaque: Telmo com 1 gol

Veterano Lic

12/06/04 - Aliança
1 x 8
Destaque: Cláudio com 1 gol

Cobra Criada

18/06/04 - Aliança
2 x 4 Aquarius
Destaque: Clóvis e Emerson com 1 gol e Marreco
como melhor jogador da noite
02/07/04 - Aliança A 1 x 6 Aliança B
Destaque: Guilherme (Richard) e Cláudio, artilheiros
do dia com 2 gols cada.
10/07/04 - Aliança A 6 x 3 Aliança B
Destaque: Filipe (Neném) com 4 gols
17/07/04 - Aliança
12 x 1 Clb dos Coroas
Destaque: César com 6 gols
24/07/04 - Aliança
4 x 4 Bar Nena
Aliança
6 x 0 Bar Nena
Destaque: Teco com 2 gols
31/07/04 - Aliança A
5 x 4 Aliança B
Destaque: Édio com 2 gols

Artilheiros
Campeões de Presença
Maio /2004

César - Cláudio - Jorge - Banha

Junho/ 2004

Cláudio - Hermes - Banha
Jorge Luiz

Julho / 2004

Emerson - Cláudio - Áureo

Maio
Junho
Julho

Emerson e César com 3 gols
Cláudio, Clóvis,
Telmo e Emerson
todos com 1gol
César com 7 gols

Desaparecidos
Desaparecidos
Maio/2004

Dejair - Nazareno - Paulinho
Ireno - Aderço - Júlio - Márcio

Junho/2004

Nazareno - Ireno - Mário - Júlio
Dejair - Richard - Carlos Santos

Julho / 2004

Telmo - Ireno - Betão - Amaro
Dejair - Nazareno - Nizinho
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Sejam Bem Vindos!
Vitor do Paulinho
Matheus doJulio
informativo AliançA
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