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Editorial
Nem tudo são flores

Equipe de Coordenação
NETO / LUIZ ALBERTO

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

Apesar de todo o empenho que temos dedicado nesta nova
coordenação, nosso fretado passou, nesta última quinzena, por
alguns contratempos, normais é verdade, porém, que não
deixam de ser desagradáveis.
No dia 07, sexta-feira, por exemplo, tivemos uma pane no
sistema de ar condicionado e fomos obrigados a efetuar uma
troca de ônibus durante o nosso trajeto (km 26 da Imigrantes).
Este procedimento foi necessário, pois, além do calor interno
do ônibus, que nos obrigava a viajar com as escotilhas abertas
para ventilação, corríamos o risco de enfrentar chuva pelo
caminho e aí o problema seria maior ainda.
Já na terça-feira, dia 11, o problema foi técnico, porém nos
despertadores do nosso querido motorista Neto, problema este
totalmente compreensível, já que em mais de 13 anos de
dedicação a esta linha, esta é a primeira vez que isto acontece.
Este contratempo nos fez iniciar a linha com algum atraso,
porém minimizado durante o trajeto, e se não fosse o fato de
enfrentarmos um trânsito maior na Av. Bandeirantes, nem
teríamos percebido atraso algum no final da linha.
De qualquer forma, todos os dois acontecimentos passaram
sem causar maiores transtornos aos nossos passageiros,
porém, o que mais nos deixou felizes em tudo isto foi a
compreensão e cordialidade com que todos enfrentaram estes
contratempos. Todos, sem distinção, demonstraram muita
amizade e apoio, o que nos faz acreditar que temos realmente
uma turma de passageiros nota 1.000. Queremos aqui
expressar nossos sinceros agradecimentos a todos pelas suas
atitudes diante destes acontecimentos. A todos o nosso muito
obrigado!
Vale a pena também enfatizar, para que todos tenham
conhecimento, que a forma de trabalhar da empresa que nos
atende, a Cati Rose, preza por nunca deixar de prestar o
serviço a que foi contratada, ou seja, por mais problemas que
possam acontecer e que possam vir a atrasar o nosso trajeto,
teremos sempre a certeza de que todos serão conduzidos aos
seus destinos, Portanto, caso algum novo contratempo
aconteça algum dia (esperamos que não), podem ficar
aguardando em seus respectivos pontos que terão a sua
condução assegurada.
Qualquer problema, podem também entrar em contato através
dos nossos telefones para estar se informando sobre a
situação. Estamos sempre prontos a ajudar no que for preciso.
Novamente, muito obrigado a todos pela compreensão.
A Coordenação

- Continuo vendendo a Meriva Maxx 1.8, 2006, Completa, Único
Dono, 42.000 Km. Preço: R$ 40.000,00. Falar com Luiz (equipe
coordenação).
- Está estressado ? Faça aulas de bateria ! Sala própria com equipamentos de ótima qualidade, aulas apostiladas, para qualquer idade.
Maiores informações telefone (13) 8145-6722 ou pelo email
marcelobatera@terra.com.br

Recadastramento de Passageiros
Ainda faltam algumas fichas
Senhores passageiros esquecidos: continuamos no aguardo da
entrega da sua ficha de recadastramento à equipe de
coordenação. É de suma importância que seus dados sejam
cadastrados em nosso sistema para que possamos estar
sempre em busca do melhor para o nosso busão.
Caso tenha perdido a sua ficha, solicite outra à nossa equipe.
Agradecemos a atenção e colaboração de todos.

Inclusão digital
Estamos chegando lá...
Informamos que o domínio do nosso site já está cadastrado,
porém ainda não foi possível efetuar a montagem das páginas
com as informações e entretenimento que pretendemos.
Quem acessar o site www.fretadosantosalphaville.com.br,
porém, já poderá visualizar os telefones de contato da equipe
de coordenação. Esta é mais uma iniciativa em favor da
divulgação da nossa linha para quem necessitar dos nossos
serviços. Divulgue você também e aguardem novidades.

Prestação de Serviços
Estamos aqui pra isso
Gostaríamos aqui de deixar bem claro que a equipe de
coordenação está de portas abertas para toda e qualquer
crítica, reclamação e até mesmo para elogios. Acreditamos que
com um feed-back sobre o nosso trabalho teremos como estar
sempre melhorando nossos serviços. Um ponto importante, por
exemplo, é quanto a questão dos lugares de cada um.
Entendemos que nem sempre as pessoas estão satisfeitas
com suas poltronas ou com seus companheiros de viagem.
Seja porque ele ronca muito, ou então baba, ou porque usa um
perfume francês tipo *Lê suê de suvaquê*, ou até mesmo
porque conversa muito ou nem fala. As vezes até porque
preferiria sentar na janela ou no corredor. Bem, se este é o seu
caso, procure a nossa equipe e tentaremos, na medida do
possível, é claro, tomar as devidas providências, seja com uma
troca de lugar, seja com um mordaça para colocar no
companheiro, ou até mesmo um perfume novo de presente.
Saibam que estamos aqui para ajudar sempre. A coordenação.
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Passatempo
Cruzafácil!!

Prestação de Contas
Fechamento Mês de Outubro/2008
Como parte da nossa filosofia de trabalho junto à coordenação
da linha Santos-Alphaville-Santos, segue abaixo informações
sobre quantidade de passageiros, inteiras e meias, quantidade
de avulsos e entradas durante o mês, bem como os gastos
efetuados no mês de outubro:

Devido as reclamações da dificuldade do passatempo *Numdômesmo* da
edição passada, resolvemos colocar algo mais leve desta vez. Esperamos que
esteja ao alcance de todos (senão vai ficar difícil achar um novo passatempo).

Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
Meias (R$ 190,00)

41
3

R$ 15.416,00
R$ 570,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$ 160,00

Passageiros Sem Boletos
Avulsos do Mês (R$ 15,00 cada)

15

Outros (entradas durante o mês)

R$ 225,00
R$ 670,00

Gastos do Mês
Salgados (R$ 45,00 por semana)

3

R$ 135,00

Pilhas Controle TV

2

6,50

Lembrando sempre 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.
Aproveitamos para solicitar a todos os nossos colaboradores
que em qualquer necessidade de alteração de pagamento,
saída do ônibus ou outros problemas do gênero, que nos
comuniquem com a devida antecedência para que possamos
tomar as devidas providências e informar à empresa Cati Rose.
Agradecemos a colaboração.

Matéria do Passageiro
Acho que vai sumir
Nossa intenção quando criamos esta coluna era tentar uma
interação maior entre os passageiros do nosso fretado com a
prática de troca de conhecimentos, porém, pela falta de tempo
dos nossos passageiros super-híper ocupados, aliada a falta
de criatividade e vontade, é com imenso pesar que noticiamos
mais uma vez a falta total de uma única matéria para compor
esta coluna. Meus pêsames a todos.

Mais Prestação de Serviços
Fique ligado nos horários e pontos do busão
Estamos distribuindo juntamente com esta edição do nosso
jornal um encarte contendo o intinerário, pontos e horários da
nossa linha de fretamento Santos-Alphaville-Santos.
Informamos que os horários ali descritos em sua maioria são
aproximados, portanto, solicitamos a todos os passageiros que
estejam em seus devidos pontos com, pelo menos, 5 a 10
minutos de antecedência, eliminando assim a possibilidade
desagradável de perder a ônibus e ter de se locomover por
conta própria, seja na ida ao trabalho ou no retorno pra casa (o
que é bem pior). Qualquer dúvida quanto ao encarte entre em
contato com a equipe de coordenação. Obrigado!

Horizontais:
1. Que não está fechado
4. Onde nos deitamos para dormir
5. Com ela fazemos móveis
7. O carteiro a entrega
9. Flor muito popular
10. Antônimo de torta, sinuosa
11. Inventar

Verticais:
2. Substantivo relativo a belo
3. Está sempre casando
4. Macho da égua
6. Rochedo, rocha
7. Antônimo de errado
8. Lar

Pega na minba... Piada
Curtinhas de novo (faltou espaço...)
Um pai vai à loja de brinquedos e pergunta ao vendedor sobre
novidades do “Mundo Barbie”.
- O senhor tem muita sorte! Acabaram de chegar os 3 últimos
modelos de Barbie lançados no mercado: a Barbie Solteira, a
Barbie Casada e a Barbie Divorciada.
- Qual a diferença entre elas? - pergunta o pai.
- Bom, a solteira vem com um topizinho, mini-saia e
tamanquinho. Custa R$ 40,00; a casada vem de 'tailler' e pasta
e acompanha um vestido de noite. Custa R$ 50,00. E a
divorciada custa R$ 1.500,00!
- Isto é um absurdo, como uma boneca pode custar tanto?
- Bom é que ela vem acompanhada da casa do Bob, da lancha
do Bob, da casa de praia do Bob...
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