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Editorial
Sucesso que veio pra ficar
Por todas as manifestações de aprovação que recebemos com
o lançamento do jornal “O FRETADO DE ALPHAVILLE”,
acreditamos que esta foi realmente uma idéia inovadora muito
bem vinda junto aos nossos passageiros. Toda satisfação que
sentimos com este nosso primeiro projeto, nos dá ainda mais
força e vontade para continuarmos trazendo novas idéias para
o processo de melhoria do nosso dia-a-dia no busão.
Esperamos que todos tenham realmente gostado do nosso
jornal e que continuem nos brindando com a sua leitura,
atentos sempre às informações e momentos de lazer que ele
pode proporcionar.
Inicialmente, esperávamos ter edições mensais, sempre entre
os dias 15 e 20, porém, com o sucesso da primeira edição,
resolvemos nos empenhar no sentido de trazer até nossos
leitores duas edições mensais, uma entre os dias 01 e 05 e
outra entre os dias 15 e 20 de cada mês.
Temos a certeza de que, com a ajuda e idéias de todos,
conseguiremos manter toda a qualidade e interesse
necessários para fazer deste o passatempo preferido de todos
os nossos usuários.
Obrigado a todos pelo sucesso !
Equipe da Coordenação

Informação
O Bar do Fundão está bombando
Outra iniciativa de sucesso foi a reabertura do Bar do Fundão.
Desde que retomamos nossas atividades estamos com
recordes e recordes de vendas, porém o mais importante disto
tudo tem sido a integração que ele proporciona entre os
passageiros que dele se usufruem. Apesar de muitos acharem
uma verdadeira “baderna” as sextas-feiras no fundão do
ônibus, na verdade a amizade e parceria adquirida entre todos
tem sido a tônica destes encontros marcados por muitas
brincadeiras saudáveis e alegria para diminuir todo o estresse
da estafante semana de trabalho.
O Bar trabalha com Cervejas e Refrigerantes ao valor de R$
2,00 e futuramente estaremos implementando outros itens,
quem sabe até água em caráter de cortesia.
Nada melhor para acompanhar os novos salgadinhos (que
pelos comentários também foram aprovados) do que uma
cervejinha ou um refrigerante gelado, certo? Então é só pegar
na geladeira do fundo do ônibus e marcar o gasto na folha que
fica na prancheta anexa. Durante a semana seguinte
estaremos efetuando a cobrança dos gastos efetuados.
Bom proveito!!!

Equipe de Coordenação
NETO / LUIZ ALBERTO

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

- Vendo Meriva Maxx 1.8, 2006, Completa, Único Dono, 42.000 Km.
Preço: R$ 40.000,00. Falar com Luiz (equipe coordenação).
- Pães-de-Mel recheados (vários sabores), bem-casados, nascidos ou
vividos. Tamanhos e embalagens especiais para lembrancinhas.
Contatos: Regina, poltrona 17 ou por email: reyumi@terra.com.br
- Trufas (vários sabores), pacote de suspiros e de pães-de-mel sem
recheio. Contatos: Elenice, poltrona 39.
- Foram achados alguns brincos no interior do ônibus. Quem perdeu
pode verificar com o coordenador Neto. Os mesmos encontram-se
pendurados na frente do busão.
- Banda SP-180. Fazemos um som pop e rock acústico com músicas
dos anos 70 e 80 nacionais e internacionais para animação de
qualquer evento. Contatos: Fabrício, poltrona 48. Veja também no site
www.purevolume.com/sp180
- Vendo, alugo ou empresto o meu corpinho. Aproveitem a
oportunidade das férias do Costinha. Contatos: Negão Bonitão,
poltrona de casal 41/42

Recadastramento de Passageiros
Faltam ainda algumas fichas
Pedimos aos passageiros que ainda não efetuaram a entrega
da ficha de recadastramento à equipe de coordenação, que o
façam com a máxima urgência, afim de nos auxiliar neste
processo administrativo chato e burocrático, porém de grande
valia para a coordenação do nosso fretado. Caso tenha perdido
a ficha, solicite outra à nossa equipe. Agradecemos a atenção
e colaboração de todos.

Inclusão digital
Falta ainda o pé esquerdo
Quem leu nossa primeira edição do jornal lembra da matéria
entitulada “Começamos com o pé direito”onde informávamos
sobre a criação e divulgação do nosso site, que será
www.fretadosantosalphaville.com.br. Pois bem, por alguns
problemas técnicos e burocráticos ainda não conseguimos
viabilizar o site como um todo, porém, quem fizer algum acesso
ao endereço já poderá verificar os telefones de contato da
coordenação e a informação de “em construção”. Esperamos
em breve poder brindar a todos com mais esta inovação
disponível para divulgação do nosso fretado junto aos usuários
de fretados da Baixada Santista como também para
entretenimento de todos. Aguardem !!
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Matéria do Passageiro
Aguardando a sua matéria

Pega na minba... Piada
Só curtinhas desta vez...

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.

A mãe, se achando muito avançadinha para o seu tempo,
porém ainda um pouco constrangida, chama o filho de 8 anos e
lhe diz:
- Filho, senta aqui. Precisamos ter uma conversa muito séria!
- O que foi mãe?
- O assunto é Sexo!
- Ok! O que a senhora quer saber?
======== X =========
Dois canibais conversando:
- Eu não sei mais o que fazer com a minha mulher!
- Se você quiser, posso lhe emprestar o meu livro de receitas!
======== X =========

Divertimento no busão
Filmes e shows
Como todos sabem, todos os dias, no retorno para casa, temos
em nosso ônibus, as sessões de filmes e shows como um
entretenimento indispensável. O que muitos não sabem é que,
os filmes e shows que são exibidos aqui são cortesia de alguns
poucos passageiros, que no intuito de agradar, trazem suas
aquisições para compartilhar com os demais passageiros. É
verdade que as vezes aparecem filmes de baixa qualidade, ou
então algum que não agradou (impossível agradar a todos os
gostos) porém, só pela boa vontade e dedicação, merecem o
maior respeito e nosso muito obrigado. Portanto, antes de tecer
algum comentário desagradável, pense antes qual está sendo
a sua contribuição para melhoria deste entretenimento. Na
verdade, todos podem colaborar é só ter boa vontade e ajudar.
A idéia é a seguinte: durante a semana (segunda a quinta),
filmes e na sexta ou vésperas de feriado, shows diversos.
Qualquer colaboração é só procurar a equipe de coordenação
ou então fale com o nosso amigo Marcelo, poltrona 08. Ele
está sempre pronto a ajudar. Valeu !

Passatempo
Numdômesmo !!
Para os fãs do conhecido passatempo Sodoku, pedimos desculpas pela
mudança de nome, mas nosso jornal é voltado à moral e bons costumes...
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