O FRETADO DE ALPHAVILLE
Equipe de Coordenação:
Neto e Luiz Alberto

Boletim Informativo do Fretado Cati Rose
Linha Santos / Alphaville / Santos

www.fretadosantosalphaville.com.br

Editorial

Prestação de Contas

UM ANO DE EXISTÊNCIA !!!

Informação é sempre importante

Eis que chegamos ao nosso primeiro aniversário do jornal
O FRETADO DE ALPHAVILLE. Pois é, nem parece, mas há um
ano atrás, em 23/10/2009, lançávamos a nossa primeira edição
deste que se tornou o melhor jornal de fretados de toda a
baixada santista. Tá certo que não conhecemos nenhum outro,
mas, justamente por esta razão, conseguimos ser os melhores.
Neste um ano conseguimos unir informação, bom humor e
descontração na medida certa, tendo como foco principal criar
entre os passageiros um clima de harmonia e amizade,
buscando sempre melhorar as condições do nosso dia-a-dia de
viagens. Foi um tempo de muito trabalho, dedicação e também
muito amor por esta causa, pois foram poucos os passageiros
que ajudaram nesta caminhada, porém, estas ajudas foram
valiosíssimas, matérias que, se fossem levadas adiante,
poderiam até mesmo ganhar prêmios jornalísticos.
Agradecemos, portanto, a todos que fazem parte desta nossa
alegria de comemorar 1 ano de existência, seja com
contribuições escritas, seja apenas com o desfrute de uma boa
leitura, seja com a contribuição singela de sua humilde figura.
Todos, sem exceção, são parte integrante deste que se tornou
um ícone do jornalismo informal de fretados.

PARABÉS,
O FRETADO DE
ALPHAVILLE !!
Equipe de Coordenação

Participe Você Também!!!
Então, como vocês viram no texto acima, nosso caminho não foi
assim tão fácil para chegarmos a este 1 ano de existência com o
nosso jornal. É realmente muito difícil ter que, além de
diagramar, editar, imprimir (clandestinamente, diga-se de
passagem) e distribuir, ainda ter que ser responsável pelas
idéias de matérias, de informações, de praticamente tudo dentro
do jornal. E o pior: para que muitos nem leiam e nem dêem valor
a todo este trabalho. É claro que tivemos neste um ano
bastantes colaborações, mas com certeza, havendo mais
contribuições teríamos um jornal muito mais rico, mais fácil de
fazer e, quem sabe, com mais edições durante o mês. Portanto,
meus amigos, fica aqui o nosso convite para que todos
participem. Escrevam matérias, mandem idéias, sugestões,
críticas, qualquer coisa. O que vier será bem aproveitado e assim
teremos realmente um jornal exclusivo de nossa linha, pensado,
escrito e feito com muito carinho por todos os passageiros,
familiares e amigos. Leia !! Participe !! Integre-se !!!
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Com o fato da comemoração do nosso primeiro aniversário à
frente da coordenação da linha Santos-Alphaville, enviamos à
Cati Rose, aos cuidados do encarregado da Administração, uma
carta com um balanço geral do ano. Segue abaixo na íntegra:
PRESTAÇÃO DE CO TAS – UM A O DE COORDE AÇÃO
LI HA SA TOS-ALPHAVILLE-SA TOS ( ETO / LUIZ ALBERTO)
Caro Celso,
Após um ano à frente da coordenação da linha Santos-Alphaville-Santos, vimos
pela presente prestar contas dos trabalhos realizados e dos avanços obtidos
durante este período.
Iniciamos nossos trabalhos em outubro/2008 e apesar da crise que enfrentamos
durante este ano conturbado, acreditamos que conseguimos chegar a um
resultado, senão espetacular, muito satisfatório, tanto para nossa coordenação
como para a Cati Rose.
(osso foco principal, desde o início, sempre foi o de criar entre os passageiros
um clima de harmonia e amizade, buscando o conforto e o bem estar de todos
afim de melhorar as condições do nosso dia-a-dia de viagens. Temos a certeza de
que, neste período, fizemos todo o possível para isso, com muito trabalho,
dedicação e também muito humor.
Outra premissa, desde o inicio, sempre foi a transparência na condução dos
trabalhos, informando sempre aos nossos passageiros e a vocês sobre as
prestações de contas mensais, com quantidade de passageiros, de avulsos, de
gastos e outros créditos.
Para nos auxiliar nesta missão lançamos, também em outubro/2008, um jornal
interno, O FRETADO DE ALPHAVILLE, que trouxe aos nossos passageiros
todas estas informações, aliadas a muito bom humor e descontração.
Criamos também o nosso site na internet (www.fretadosantosalphaville.com.br)
que, apesar de ainda estarmos tendo alguns problemas técnicos (no momento
está fora do ar), ele já serviu em muito para divulgação dos contatos da nossa
linha. Conseguimos até mesmo descontos para os nossos passageiros em cursos
de inglês e espanhol de uma escola de idiomas em Santos, a PBF (ver edição
número 17 do jornal “O FRETADO DE ALPHAVILLE” entregue no último dia
01/10/2009).
Reativamos também o bar para as Happy Hours de sextas-feiras e vésperas de
feriado, mas permanentemente abastecido para quem quiser tomar uma
geladinha (cerveja ou refrigerante) durante os demais dias da semana,
principalmente quando pegamos aqueles maravilhosos congestionamentos. O
bar tem nome e logotipo (O BAR DO FU(DÃO) e com os lucros obtidos nele,
subsidiamos vários eventos como festas, campanhas de solidariedade, cópias do
nosso jornal, além de ser suficientemente independente no giro de seu capital.
Com todos estes benefícios, apesar das crises que enfrentamos como a invasão
de vans, concorrência desleal de outras linhas e também crises monetárias das
empresas que fizeram com que perdêssemos muitos passageiros, conseguimos
manter uma média muito boa na quantidade de passageiros durante todo o ano.
Se contarmos não somente os passageiros que pagam como inteiras, mas também
os que pagam como meias, urbanos, avulsos e outros créditos que entram
durante o mês, nos mantivemos sempre num patamar aceitável. Segue abaixo um
resumo desta informação

A n i v e r s a r i a n t e s do M ê s – Novembro/2009
Apresentamos aqui os nossos aniversariantes de novembro:
Dia
03
06
09
23

Nome
Rose Mimi
Fabrício Teta
Carla Cravo
Flávio de Sá

Poltrona
34
45
06
16

Além destes ainda temos ex-passageiros aniversariando este
mês. São eles: Amanda (09), Lucas (12) e Luciana (18). A eles
também os nossos sinceros votos de felicidades. Parabéns!

Bem, esperamos que estas informações sejam bem recebidas por vocês e que
sirvam para mantermos esta relação de trabalho e amizade durante os próximos
anos que certamente virão.
Assim como fomos totalmente transparentes em nossas ações, gostaríamos que
qualquer problema, sugestão, crítica ou até mesmo elogios, nos sejam
encaminhados diretamente para que possamos melhorar sempre.
Atenciosamente.
Luiz Alberto / (eto
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BAR DO FUNDÃO

Notícia Triste

As Happy Hours continuam...

Acidente de Fretado na Interligação

Bombando, como sempre, e cada dia melhor, estão as nossas
Happy Hours de sextas-feiras no nosso famoso e sem igual

Um acidente entre um ônibus fretado da UELPA (Breda) e cinco
caminhões parados na pista da interligação Anchieta-Imigrantes
no último dia 20 de outubro resultou na morte de um passageiro
de 62 anos, Sinval Duarte Pereira Jr, e a internação do motorista,
Paulo Sérgio Modica, 46 anos, e de outro passageiro identificado
apenas por Alexandre. Este acidente só vem a ratificar as
diversas dificuldades que enfrentamos diariamente no nosso
sobe-e-desce. Além de todo trânsito caótico, rotina cansativa de
viagens e as limitações de acesso impostas pela Prefeitura de
Sampa, temos ainda que passar por mais este estresse de
perigos nas estradas. Nossa linha se solidariza com as vitimas e
seus familiares e nos posicionamos favoráveis a uma luta
constante por melhores condições de segurança, conforto e
acessibilidade dos passageiros de todos os fretados aos seus
destinos, seja ao trabalho, seja na volta pra casa.
E aproveitamos para agradecer a DEUS pela graça de estar
sempre presente em nossas jornadas nos protegendo sempre.
Obrigado, Senhor !

O BAR
DOS
AMIGOS
NO
BUSÃO
Se bem que nos últimos dias do mês passado, com todos os
contratempos que tivemos, as Happy Hours não foram somente
na sexta, mas também na segunda, terça, quarta, quinta... E
para parabenizar os nossos queridos passageiros que
agüentaram o calor e o desconforto dos dias ruins o Bar do
Fundão soube recompensar os amigos com uma sexta-feira na
faixa onde todos puderam beber e não marcar nada. É,
novamente, o Bar do Fundão indo de encontro aos anseios dos
seus amigos freqüentadores assíduos. Valeu por tudo pessoal !!

Notícias de Última Hora
Parece que o vírus do nascimento de novos rebentos se
espalhou mesmo pelo nosso busão. Agora foi a vez do nosso
querido amigo Rodrigo se tornar novamente PAPAI FRESCO.
Pois é, ele que já tinha um menino de 02 anos, o Felipe, agora
sorri com a chegada da ISABELLA, a nova princesinha da casa.
Ela veio ao mundo às 08:07 hs do último dia 11 de outubro, com
muita saúde (45 cm e 2,490 kg) trazendo muito amor e alegria a
seus pais e familiares.
Nós, da família Cati Rose, desejamos muitas felicidades ao casal
e damos as boas vindas a ela:
Seja Bem vinda, ISABELLA !!!

ClassiBus e ServiBus
Anuncie aqui seus produtos, serviços, necessidades e afins,

 TIO E TIA RÔ Transp. Escolar em Santos. Preços promocionais.
Interessados ligar para Tio Roberto – 9121-3890 / 8830-3890 ou
para a Tia Rose – 9177-2979 / 8818-3020. Se preferir mande email
para rsb_1958@hotmail.com ou coutorose@hotmail.com, ou ainda fale
com a Tia Rose diretamente na poltrona 04 do nosso busão.
 PBF - Inglês e Espanhol. 20% de desconto nas mensalidades e
10% de desconto no material didático do curso escolhido. É só
apresentar este anúncio. A PBF fica na Av. Bernardino de Campos
(Canal 2), 561, Gonzaga, Tel: (13) 3289-1213
 Manutenção em Notebooks - Tudo para o seu notebook:
manutenção preventiva, conserto de placa mãe, BGA,
LCD, reparos em geral. Temos periféricos e peças em geral:
memória, HD, CD-ROM, e outros. Faça um orçamento sem
compromisso! MC INFORMÁTICA - Rua Ministro João Mendes,
> 46 - Tel.: (13) 3227-6464. Fale com o Daniel (o Costinha).

Aconteceu no Fretado
Coluna com objetivo de informar a todos sobre as muitas asneiras que se
falam e que acontecem no nosso busão e que nem todos ficam sabendo.
São pérolas do nosso dia-a-dia, narrados sem dar nomes aos “bois”...

Sai prá lá, sai prá lá, sai prá lá...

Surpresas de Última Hora
Os percalços da administração de Fretados
No penúltimo dia do mês de outubro nossa coordenação foi pega
de calças curtas sobre a saída de 4 passageiros de uma só vez
sem um único aviso prévio para que pudéssemos nos preparar
junto á empresa Cati Rose. Não é a 1ª e temos a certeza de que
não será a última vez que um acontecimento desta natureza
acontece, porém gostaríamos de expor aqui toda a nossa
indignação para com o fato, uma vez que somos os principais
afetados com tudo isso. Vale lembrar a todos que o valor pago
do boleto, apesar do vencimento normalmente ser dia 09, referese a utilização do fretado no mês fechado, ou seja, do dia 01 ao
dia 30 do referido mês, portanto, caso exista alguma
possibilidade de saída do fretado, esta deverá ser comunicada
com a devida antecedência pois a informação para geração dos
boletos é passada antecipadamente por volta do dia 20 de cada
mês. Esperamos a compreensão e a consideração de todos para
que fatos como este não levem, por exemplo, a uma extinção da
nossa linha. Obrigado a todos!

Esta aconteceu numa manhã à espera do fretado. O passageiro,
fumante inveterado, fumava seu cigarrinho enquanto esperava o
busão, quando de repente apareceu um mendigo pedindo um
trago. O passageiro ainda fez menção de tirar um cigarro inteiro
do maço para dar ao mendigo ao que este interpelou:
- Não, senhor ! Eu quero a sua bituca mesmo !!!
Indignado o passageiro ficou revoltado:
- Onde já se viu ? Querer a minha bituca ? Sai prá lá !!!

Gostosona do busão !!!!
Esta foi num Happy Hour de sexta-feira.
Comentando sobre uma cantora de uma banda pop, falaram:
- Cara, ela é muito gostosa !!
Ao que um passageiro muito estranho retrucou:
- Gostosa? Gostosa sou eu !!!
EEEETA !!!! Graças a Deus, sou Tricolor !!!!
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