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Editorial
Viver bem é o nosso lema.

Matéria do Passageiro
Corrente para o Emprego

Mais um ano se aproxima do seu final e incrivelmente temos a
verdadeira sensação de que o tempo parece passar mais
depressa do que o normal. São tantas atribulações da vida
moderna (trabalho, família, vida social, mais trabalho) que nem
percebemos os minutos e segundos de cada hora passada
durante o período de um dia, um mês ou até mesmo um ano
inteiro. A não ser, é claro, durante nossas viagens no busão.
Aí, qualquer segundo a mais se torna uma eternidade. São
tantas as variantes que podem nos proporcionar este
sentimento de tempo perdido: trânsito, comboios, acidentes
(não com a gente, graças a Deus), problemas mecânicos, etc,
etc, etc... É por esta razão que nós, da coordenação, insistimos
tanto no assunto “viver bem dentro do ônibus”. É muito comum,
nestes casos, as pessoas ficarem mais irritadiças do que
realmente são e então qualquer coisinha, por mais boba que
possa parecer, se torna um baita problemão, surgindo então
os melindres naturais do ser humano. Pois bem, queremos
aqui enfatizar que, para o bom convívio entre pessoas é
necessário sempre respeitar a forma de ser de cada um,
respeitar seus limites, conhecer a fronteira entre a amizade, a
liberdade e a invasão de privacidade e, principalmente, aceitar
opiniões e críticas quando colocadas de forma coerente e
sensata. Sabemos que viver em comunidade tem suas
complicações, ainda mais num espaço tão reduzido como o
nosso busão, porém, temos a certeza de que com a amizade e
o respeito de cada um, aliadas a uma boa pitada de bom
humor, teremos sempre ótimas horas viajadas, contabilizadas
no futuro como lucro certo. A todos, ótimas viagens e ótimas
horas juntos. Um grande abraço!
A Coordenação

Matéria do colaborador João Sérgio Rio Rodrigues, poltrona 33.

Festa !! Festa !! Festa !!
É prá arrebentar
Com a idéia de confraternização e comemoração do ano que
se finda, gostaríamos de convidar a todos os nossos
passageiros e colaboradores a participar do evento festivo:

BUSÃO EM FESTA - 2008/2009
A idéia partiu da nossa amiga Cristiany, inspirada em festas
anteriores organizadas dentro do nosso fretado onde a idéia é
a seguinte: cada pessoa entra com um prato de doce ou
salgado e o ônibus participa com as bebidas para a festa
(cervejas e refrigerantes). É claro que nem todas as pessoas
têm tempo para providenciar algo especial para trazer, mas
será que é tão difícil assim 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 ??? A idéia
é justamente esta: quem tem tempo traz uma torta, um bolo,
um frango assado com farofa, e quem não têm condições se
arruma como pode. Se mesmo assim alguém encontrar
dificuldades, entre em contato com a equipe de coordenação.
O que gostaríamos de verdade é da participação de todos, sem
exceção, pois a idéia é justamente esta: Confraternização e
não Exclusão. Portanto, preparem-se: dia 12/12/2008 - sextafeira – a festa do ano! Aceitamos idéias e sugestões.

“Caros colegas do fretado, na minha opinião o maior problema
que enfrentamos no nosso país, e não é de hoje, é o
desemprego. Falam de saúde, de educação, de segurança,
etc, mas se a pessoa tem um emprego ela consegue resolver
todos esses problemas. Acho, que a maioria do pessoal aqui,
trabalha na área de informática, e nessa área, apesar de ter
muito emprego (trabalho), também tem muita gente sendo
demitida todos os dias, e nesse ponto a nossa área é uma das
mais injustas pois, a maior parte do pessoal que é PJ, quando
é mandado embora, não tem direito a nada (fica sem o
emprego e sem receber nada até arranjar outro). Todo mundo
sabe que hoje em dia para você arrumar uma colocação tem
que ser através de um amigo, um colega do fretado, um
conhecido porque senão você manda currículo para todo lugar
e “ninguém te dá à mínima”. Lanço aqui a idéia de criar uma
coluna neste jornal, chamada “Corrente para o Emprego”, com
espaço para colocarmos anúncios, sem custo nenhum, para
um amigo, um conhecido, um parente ou para nós mesmos,
com uma pequena descrição e depois cada um através de
seus e-mails particulares possam repassar essa informação
adiante. Eu acredito que dessa maneira poderíamos ajudar
algumas pessoas que estão desempregas. E, para inaugurar
essa coluna, com todo o respeito, nada melhor que uma
pessoa muito chegada, minha filha, que no momento encontrase desempregada. Pessoal, ajude esse pai que gastou uma
fábula em faculdade, livros, lanches, etc e que só quer ver sua
filha trabalhando, para que seja feliz, pois uma pessoa que
trabalha se sente útil, melhora a cabeça, consegue administrar
melhor sua vida, se tornando independente, tendo dinheiro
para comprar suas coisas, não dependendo de mesada dos
pais, etc.”
Nota da redação: Caro João, muito obrigado pela sua matéria e
sugestão. Ela é realmente ótima, porém, ao invés de criar uma nova
coluna, informamos que a coluna ClassiBus e ServiBus tem o mesmo
objetivo, a oferta de serviços. Portanto, com sua permissão estaremos
cadastrando o anúncio da sua querida filha logo como primeiro
anúncio da edição. Obrigado e boa sorte!

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

- Juliana dos Santos Rodrigues, biomédica, formada pela Fundação
Lusíada em 2006, atuou no Banco de Sangue do Hospital Ana Costa
de junho a dezembro/2006 e no Instituo Adolfo Lutz de março/2007 à
fevereiro/2008. Contatos pelo e-mail jusa_rodrigues@yahoo.com.br
ou fones (13) 3227-2163 / (13) 8137-0464. João, poltrona 33.
- Vendo passagens da Ponte Rodoviária a R$ 11,00 cada bilhete (o
preço atual é R$ 15,20). O mesmo vale para todas as empresas que
fazem parte da Ponte Rodoviária, tanto para o trajeto Santos-SP como
para SP-Santos. Interessados procurar por Fabrício, poltrona 48.
- Devido a grande procura e lucratividade recebida pelo meu
companheiro de poltrona, estou vendendo, alugando ou emprestando
também o meu corpinho. Aproveitem que acabei de voltar de férias e
estou “TININDO”... Contatos ainda com o Negão Bonitão, poltrona 42,
meu amigo e empresário. Ass: Costinha.
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Separados pelo Nascimento
Parte I

Pega na minba... Piada
Mais curtinhas...

Hoje começa uma nova coluna em nosso jornal, ‘Separados
pelo nascimento’. Essa coluna foi elaborada por integrantes
criativos do nosso ônibus com a simples finalidade de auxiliar
nossos companheiros de viagem a reencontrarem entes
queridos que se perderam pelo mundo com o passar dos anos,
principalmente por viverem vidas distintas. Serão sempre dois
personagens em cada edição e, quem sabe, ao final, teremos
uma edição especial com todos os que aparecerão por aqui.
JOELSON

AMIGO DA ONÇA

Na edição de hoje vemos acima nosso amigo Joelson com seu
ilustre irmão, o ‘Amigo da Onça’. Conhecido dos gibis, seu
irmão fez sucesso nos anos de 1943 a 1962 na antiga revista
Cruzeiro, com a primeira publicação acontecendo em 23 de
outubro de 1943 (viu, aqui também tem cultura, mesmo que
seja inútil!!). Satírico, irônico e crítico de costumes, o Amigo da
Onça aparece em diversas ocasiões sempre desmascarando
seus interlocutores ou colocando-os nas mais embaraçosas
situações. Qualquer semelhança com seu irmão do fretado é
mera coincidência.
FABRÍCIO

Equipe de Coordenação
NETO / LUIZ ALBERTO

CHEF

O homem que deu origem a série, aquele que merece toda
nossa homenagem, se não diária, no mínimo semanal, nosso
querido colega de fretado, Teta de... ops!, digo, Fabrício, ou
mais conhecido, inicialmente, como Chef.
Seu “irmão mais velho”, ou ”apelido mais antigo”, Chef, é o
cozinheiro da lanchonete da escola, no desenho South Park.
Tem uma grande influência na vida das crianças, ensinando-as
verdadeiras lições de vida e ajudando-as em diversas
situações. Canta músicas (opa, algo em comum) sobre sexo
para explicar-lhes situações complicadas. Um crente na
existência de extraterrestres e fanático por esportes (viu, são
praticamente gêmeos univitelinos). É técnico do time da escola
e fala uma barbaridade (aí já não sabemos se o nosso Chef se
tornará um técnico ou algo parecido, mas quando comenta, e
muito, até parece que entende do assunto).
Obs.: Aqui vale um comentário da galera que já foi prestigiar
nosso colega nas apresentações da sua Banda, a SP-180:
realmente é muito boa, e vale a pena conferir e prestigiar.

 Uma mulher, totalmente apaixonada pelo marido, o Sr Bráulio
Bandeira, resolveu prestar uma homenagem a ele e mandou tatuar na
bunda as iniciais do marido: uma letra “B” em cada face das nádegas.
Chegando em casa foi correndo mostrar a novidade: “- Amor, amor,
olha só isso!!!”, e levantou a saia, mostrando a bunda tatuada pro
marido que grita super assustado: “- Quem é este tal de BOB?”
Um homem estava em coma há algum tempo e sua esposa sempre
na cabeceira da cama ao lado dele, dia e noite. Até que um dia o
homem acorda, faz um sinal para a mulher se aproximar e sussurralhe: “- Durante todos estes anos você esteve sempre ao meu lado.
Quando sofri o acidente de carro você ficou comigo, quando a minha
empresa faliu só você ficou lá para me apoiar, quando perdemos a
casa você sempre ficou perto de mim e desde que tive estes
problemas de saúde você nunca me abandonou. Sabe de uma
coisa?” – os olhos da mulher nesta hora já estavam cheios de lágrima
e ela responde toda emocionada: “- Fala, amor... fala...” – e ele diz: “Acho que você me dá um azar danado!!!”.

Mete Bronca
Esta coluna foi criada para qualquer manifestação de crítica, sugestão,
parabéns e coisas afins dos nossos passageiros com relação ao nosso dia-adia. Enfatizamos que os artigos aqui publicados são de inteira responsabilidade
do seu escritor, não sendo necessariamente a opinião da coordenação.

Por que não mudar? - Por João Sérgio Rodrigues, poltrona 33.
Gostaria de dar minha opinião e sugestão no seguinte:
1- Nada contra a turma do fundão, nem que eu seja um puritano, mas
acho que o pessoal poderia tirar o “@*&#!” da boca. Acho que
podemos brincar, cantar e fazer bagunça sem utilizar essas palavras
que não ajudam em nada e soam muito mal. Será que o pessoal em
casa com a mãe, os filhos ou com a esposa as utilizam?
2- Não sei o nome do rapaz e nem tampouco o conheço. Ele sobe no
trevo da Castelo e quando vai subir cantam e falam um monte pro
cara. Pergunto: por que sempre para ele? Será que ele gosta? Tenho
minhas dúvidas! Então, minha sugestão é a seguinte: a partir da
próxima semana, quando o fretado passar no trevo, cada dia um
passageiro diferente (começando pelo fundão, é claro) vai lá na frente
e vamos fazer a mesma acolhida que é feita para este rapaz, assim
todos sentirão a mesma emoção que ele sente. Desde já concordo
também em participar quando chegar a minha vez.

Inclusão digital
Já estamos na Net
Nosso itinerário já pode ser conferido no nosso site
www.fretadosantosalphaville.com.br, juntamente com fones de contato.
Divulguem para que quem precise possa entrar em contato. Quem
sabe se juntam a nossa seleta trupe de passageiros. Obrigado!
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