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FESTA DE FIM DE ANO
Com a idéia de confraternização e comemoração de mais um ano que se finda, convidamos
a todos os nossos passageiros e colaboradores a participar do evento festivo que se dará
em 18/12/2009 – sexta-feira, no retorno pra casa.
A idéia é a mesma do ano passado (quem estava presente deve se lembrar). A organização
novamente está sendo encabeçada pela nossa amiga Cristiany, porém com a ajuda de
todos, para que possamos ter uma festa grandiosa.
As bebidas serão totalmente patrocinadas pela equipe de coordenação com subsídios do
Bar do Fundão. Já os comes serão patrocinados por todos os participantes da festa. De
que forma? Fica assim: cada um traz um prato de doce ou salgado e tudo é colocado em
lugares estratégicos para que todos possam aproveitar.
É claro que nem todas as pessoas têm tempo para providenciar algo especial para trazer,
mas não é difícil passar em uma padaria, ou uma bomboniere e comprar um pão de frios,
ou um pão doce, ou até mesmo comprar uns pacotinhos de amendoim, coisas do gênero. A
idéia é justamente proporcionar a confraternização também na organização da festa. Quem
tem tempo traz coisas especiais como tortas, bolos, frango assado com farofa (hehehe,
brincadeirinha...) e quem não têm condições se arruma como pode. Se mesmo assim
alguém encontrar dificuldades, entre em contato com a Cristiany e veja o que é possível
fazer para ajudar.
O que gostaríamos de verdade é da participação de todos, sem exceção, para que
tenhamos uma ótima festa de confraternização.

Preparem-se:
Dia 18/12/2009 - sexta-feira – A Festa do Ano!

CAIXINHA - MOTORISTA
Mais um ano que se vai, um ano de muito trabalho e de muitas conturbações, mas graças
ao bom Deus, aqui estamos nós, vivendo nossa labuta diária com muita força de vontade.
E para coroar mais este ano de sobe-desce bem “dirigidos”, estamos passando a lista da
caixinha de natal do nosso querido motorista NETO. A idéia é novamente premiar, através
de uma gratificação, aquele que nos conduziu nesta labuta durante todos os dias do ano
(úteis, é claro) com muito afinco e dedicação, controlando horários, pontos, trajetos, tudo
com muita segurança, e ainda batalhando por melhores condições, pensando sempre no
bem-estar de todos os seus passageiros.
Como o próprio nome já diz, trata-se de uma gratificação, ou seja, um agradecimento
pessoal de cada um para com este excelente profissional, responsável por todos dentro
deste ônibus.
Cada um dá o quanto quer, o quanto pode ou até mesmo o quanto acha que é de
merecimento, porém, seja qual for a sua contribuição, que seja de coração e com boa
vontade.
Por enquanto a Cristiany estará recolhendo as contribuições até a minha volta (que espero
seja logo). A idéia é recolher tudo até, no máximo, no dia da festa, dia 18/12/2009, portanto,
mexam-se, coloquem a mão no bolso e contribuam. O quanto cada um irá contribuir é uma
questão pessoal de cada um e de mais ninguém, por isso divulgaremos somente o valor
total arrecadado. Desde já agradeço a atenção e a colaboração de todos.
Equipe de Coordenação

