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Editorial
O renascer de um jornal em um novo tempo
Pois é, pessoal, a partir deste mês começou um novo tempo,
uma nova era. Uma nova equipe assume a responsabilidade
de coordenar o fretado de Santos-Alphaville, e com ela todo o
desejo de transformar nosso vai-e-vem diário em uma viagem,
no mínimo, menos maçante e cansativa do que já é.
Com esta equipe ressurge também um antigo ideal, de fazer
com que todos se integrem, se conheçam e saibam de cada
passo que é dado em prol da coletividade deste fretado.
Há tempos atrás surgia, neste fretado, o jornal “O FRETADO
DE S. PAULO”, paródia feita à um jornalzinho de 2ª categoria.
Idealizado por 2 passageiros no intuito de promover integração
com informação e bom humor, em apenas algumas edições
levou descontração e alegria aos seus leitores, passageiros,
motorista, familiares e amigos. Até um concurso dos mais-mais
do ano foi realizado, com entrega de troféus e muita festa.
Bem, estamos resgatando um pouco deste sucesso do
passado fazendo ressurgir, agora com novo nome, uma nova
roupagem, com uma proposta ainda melhor.
Com “O FRETADO DE ALPHAVILLE” pretendemos trazer a
todos, além de muita informação e lazer, transparência nas
ações desta nova equipe de coordenação. Lembrando, é claro,
que para o sucesso deste novo jornal é necessário a
participação de todos, com idéias, sugestões, matérias, dicas e
tudo o mais que possam compor nossas edições.
Vamos fazer e acontecer !
Equipe da Coordenação

Prestação de Contas
Onde tudo começou
Como dissemos anteriormente, esta seção é uma das mais
importantes do ideal da nova administração. Nela estaremos
apresentando informações sobre quantidade de passageiros,
inteiras e meias, quantidade de avulsos e outras informações
relevantes sobre como está sendo administrado o nosso
fretado.
Para começar, segue um resumo de como nos foi passada a
administração do nosso fretado pela administração anterior:
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
Meias (R$ 190,00)

43
2

R$ 16.168,00
R$ 380,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$ 160,00

9

Outros (entradas durante o mês)
5

Informação
O Bar do Fundão está aberto
Trazendo muito mais conforto e praticidade aos nossos
queridos passageiros, informamos que o “Bar do Fundão” já
está em pleno funcionamento. Quem quiser usufruir basta
dirigir-se a geladeira nos fundos do nosso busão, pegar e
marcar o consumo na folha que fica pendurada. A cobrança
será efetuada sempre na semana seguinte ao consumo.
Inicialmente temos Cervejas e Refrigerantes, porém, com
tempo e organização pretendemos incluir mais ítens, como
água, amendoins, batatinhas, etc.
O preço da Cerveja ou Refrigerante é R$ 2,00. Bom proveito!!!

Compras dentro do Busão
La dolce vida
Informamos aos nossos passageiros que temos dentro do
ônibus duas opções de compras para adoçar a sua viagem:
1) Regina Yumi, poltrona 17, aceita encomendas para seus
deliciosos pães-de-mel, nas versões brigadeiro, beijinho, bicho
de pé (brigadeiro de morango) e doce de leite. Valor unitário:
R$ 2,50. Mais de 10 unidades (recheios sortidos): R$ 2,00.
Pode ser em tamanho mini, para lembrancinhas com preços a
partir de 1,00 dependendo do embrulho. Tem também os “bemcasados”, ou “bem-nascidos” para maternidade, ou bemvividos para aniversários. Estes custam a partir de R$ 1,50,
dependendo do embrulho. Fornece amostras para degustação.
Contato também por email: reyumi@terra.com.br

R$ 430,00
R$ 150,00

Aproveitem estas deliciosas maravilhas do mundo dos doces e
viva la dolce vida!!!

R$ 135,00

Gastos do Mês
Salgados (R$ 30,00 por semana)

Lembrando que todos os recebimentos e gastos aqui
apresentados são de responsabilidade única e exclusivamente
da empresa Cati Rose, cabendo a nossa equipe apenas o
controle e organização da linha.
Vale também ressaltar que o pagamento efetuado até o dia de
vencimento indicado no boleto se refere ao mês fechado, ou
seja, do dia 01 ao dia 30 ou 31, portanto, caso o passageiro
utilize os serviços da Cati Rose sem o devido pagamento,
mesmo que proporcional, o mesmo será considerado
inadimplente e sofrerá com as devidas medidas cabíveis.
Qualquer alteração de pagamento, saída do ônibus e outros
deverá ser comunicado à equipe de coordenação para as
devidas providências.

2) Elenice Leandro, poltrona 39, aceita encomendas para
deliciosas trufas, nos sabores mouse de limão ou maracujá,
tradicional, castanha, coco e amendoim: R$ 2,00 a unidade.
Pacote de suspiros (100 gr): R$ 3,00. Pacote de pão-de-mel
sem recheio (100 gr): R$ 3,00.

Passageiros Sem Boletos
Avulsos do Mês (R$ 15,00 cada)
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Matéria do Passageiro
Aguardando a sua matéria

Pega na minba... Piada
O gari

Esta seção será destinada a matérias interessantes
apresentadas pelos nossos colaboradores.
Por esta razão, e por ser este o primeiro número do
“FRETADÃO”, ela ficará assim, apenas com o nosso
comentário, aguardando alguma colaboração.
Prepare já sua matéria para a próxima edição e entregue à
equipe de coordenação.

Um gari no banco para o sub-gerente:
- Queria ver se o Sr dava um jeito de me emprestar 5 mil reais.
- Muito bem, mas antes algumas formalidades de praxe. Em
primeiro lugar, o senhor tem emprego?
- Sim, sou funcionário publico.
- E o senhor tem automóvel?
- Tenho três. Um pra mim, outro pra minha mulher e um
terceiro para os empregados.
- O senhor tem bens imóveis?
- Uma casa no Residencial 11 e outra na praia de Juquehy.
O sub-gerente tira os olhos do papel e pela primeira vez vê as
roupas do simples gari.
- Mas o senhor está me gozando!
- É, mas foi o senhor quem comecou!

Dicas de um bom programa
Shows da banda SP-180
Fazendo um som pop e rock acústico com músicas dos anos
70 e 80 nacionais e internacionais, como também sons atuais
de excelente bom gosto, a banda SP-180 tem em seus 5
integrantes, um de nossos ilustres passageiros: o Fabrício da
poltrona 48. Sua performance na banda integra voz e violão
com muita qualidade musical.
A banda tocou neste fim-de-semana no Bar Fogo da XV
novamente com a casa lotada. Informamos as próximas
apresentações:
01 de novembro - Cachaçaria Água doce (canal 1)
08 de novembro - Fogo da XV
13 de dezembro - Cachaçaria Água doce (canal 1)
Veja o SP-180 também no site: www.purevolume.com/sp180
Vale a pena conferir !

Recadastramento de Passageiros
Começando com o pé direito
Quando recebemos a coordenação, infelizmente não nos foram
passadas as informações de cadastro dos passageiros da
linha. As únicas informações que temos são as utilizadas para
geração dos boletos de pagamento, ou seja, nome, RG e CPF.
Com isso fica muito difícil pensar em inovações para a nossa
linha, como alteração de trajetos, horários e outras coisas
referentes a organização do nosso fretado.
Por este motivo, segue anexo ao nosso jornal, uma ficha para
preenchimento de dados básicos de cada passageiro.
Solicitamos que o retorno desta ficha seja feita o mais breve
possível pra que possamos criar um novo cadastro e assim
obtermos maior controle da linha.
Agradecemos a compreensão de todos.

Inclusão digital
Começando com o pé direito
Informamos a todos que logo estará no ar o site do nosso
fretado, www.fretadosantosalphaville.com.br. Será mais uma
mídia para divulgação do nosso fretado junto aos usuários de
fretados e também para entretenimento de todos. Divulguem !!

Curtinhas
O cara chega no médico e pergunta:
- Doutor, tem remédio pra lombriga ?
E o médico
- Depende. O que é que ela tem ?
================= // ==================
- Há quanto tempo o senhor vem sentindo estes sintomas de
perda de memória ?
- Que sintomas, doutor ?
================= // ==================
Suporte: Atendimento, Sérgio falando. Em que posso ser útil?
Cliente: Tenho uma impressora HP que precisa ser reparada.
Suporte: Qual o modelo, Sr.?
Cliente: É uma Hewlett-Packard.
Suporte: Isto eu já sei, Sr. Ela é colorida ou preto e branco?
Cliente: É bege.
Suporte: Ok, e qual o problema, Sr.?
Cliente: Não consigo imprimir nada. Cada vez que tento, o
computador diz que não é possível encontrar a impressora. Já
levantei a impressora e coloquei-a em frente ao monitor, mas o
computador continua dizendo que não consegue encontrá-la...
Ficha Técnica: O FRETADO DE ALPHAVILLE - Boletim Informativo
do Fretado Cati Rose - Linha Santos – Alphaville – Santos
Responsáveis: Equipe de Coordenação.
Pensado, Diagramado e Editado no fundão do fretado, poltronas 49/50.
Tiragem: 51 exemplares - Impresso em gráfica clandestina
(se o patrão pega tô na rua...)
Contatos: Neto - (13) 9713-0641 / Luiz - (13) 9715-3535
Email: luiz_als@terra.com.br / 4253.lals@bradesco.com.br
Site: www.fretadosantosalphaville.com.br (em construção)

