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Editorial
Vamos começar com o pé direito...
Começamos novamente mais um ano em nossas vidas. O ano
de 2009 promete ser um ano de muitas vitórias, muitas
conquistas e, por que não dizer, um ano de muito amor. Amor
pelo próximo, amor pela natureza, amor pela vida. E na luta por
este ideal aqui estamos nós, batalhadores do dia-a-dia, no
mesmo vai-e-vem diário para a grande labuta, mas carregados
de novas esperanças também. Então, meus amigos,
comecemos com o pé direito. Com a falta de tempo que afligiu
a nossa coordenação devido a diminuição da nossa equipe em
50% (o Neto foi pro Piauí), fomos obrigados a falhar no
lançamento desta edição que deveria ser no início do mês,
porém, como um brinde a mais, esta edição de meio de mês
veio mesmo recheada. Recheada de novidades, de conteúdo e
também em quantidade de páginas. Nesta edição já são 4
páginas inteiras de muita informação e entretenimento. Dentro
desta perspectiva só temos uma única coisa a dizer:
TE CUIDA, ESTADÃO DE DOMINGO!!!
Aproveitamos esta edição também para enfatizar os nossos
desejos para este ano: para quem ainda não teve a
oportunidade de uma participação mais efetiva no nosso jornal,
desejamos que o espírito do novo ano encha-os de inspiração
e comecem logo a participar desta idéia. Para quem já é
colaborador assíduo, que continue a nos prestigiar com suas
idéias e matérias. Nós, da equipe de coordenação esperamos
fazer desta pequena idéia uma semente para futuros vôos mais
altos e mais audaciosos. Pelo menos em boas energias
esperamos que seja assim: do fretado para o mundo !!!
Tenhamos todos um FELIZ 2009!!
A Coordenação

A Festa foi da hora !!
Quem participou que o diga...
Foram apenas algumas horas de descontração com muita
energia e confraternização entre os participantes.
Aproveitamos também para a entrega da caixinha de natal
do nosso motorista que, incrivelmente, participou da festa
conosco, reeditando uma versão do filme “Apertem os
cintos o piloto sumiu”. Isso por que tivemos a colaboração
do nosso motorista parceiro de substituições, Sr. Máximo
(ele não é o máximo?). Pois bem, na festa tivemos, além
de muita bebida patrocinada pelo “Bar do Fundão”, uma
quantidade enorme de comida, entre salgadinhos, frios,
tortas salgadas, pães-de-queijo, passando por bolos, tortas
doces e coisas mais. Tudo uma delícia! Estão todos, sem
exceção, de parabéns pela iniciativa e colaboração.
Esperamos que realmente todos tenham se divertido e
gostado muito. E aguardem! Em breve teremos novas
iniciativas do gênero. Bem, chega de lero-lero e vamos a
algumas imagens (mesmo que em preto e branco) da nossa
maravilhosa festa.
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Muita descontração, animação e confraternização

Velha Guarda e Jovem Guarda reunidas...

Muita fartura de comida...

e bebida gelaaaaaadaaaa...

Além, é claro, de muita sacanagem...

mesmo que alguns estivessem trabalhando ou dormindo...
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Matéria do Passageiro
Você dorme com quem?
Matéria da colaboradora Regina Yumi Omizu, poltrona 17.

Dia desses estava "surfando" pela net e encontrei um site com
blogs de um grupo de amigos. O blog de uma pessoa chamada
Daniel me chamou a atenção, pois assim como nós, depende de
um fretado para ir trabalhar. Não há muito conteúdo a respeito do
fretado em si, mas um post em especial me fez rir, pois com tantos
anos de fretado, já vivenciei pessoas que se encaixam nas
categorias mencionadas por ele. Abaixo segue cópia do post:
"Companheiro de Banco”
Viajar de fretado é ter que conviver com uma pessoa estranha, em
um espaço reduzido e, em alguns dias, até mais tempo do que se
convive diariamente com a própria esposa ou marido.
Essa “entidade” chamada companheiro de banco pode se tornar
um grande amigo ou se tornar o nosso pior pesadelo. Algumas
pessoas simplesmente ignoram etiquetas sociais adotadas nos
fretados e se tornam a pedra no sapato dos coordenadores. Na
parte da manhã, como era de se esperar, todos aguardam um
ambiente tranqüilo e escuro no ônibus para que se possa
complementar o sono que foi interrompido pelo som ensurdecedor
do despertador. Imitando descaradamente emails de humor que
rodam pela internet, descrevo aqui os comportamentos ou perfis
que mais irritam as pessoas no fretado:
- O Leitor: Sem melhor hora para ler o jornal ou um livro esse
decide chegar no ônibus, acender as duas luzes de leitura e fazer
por toda viagem aquele barulho insuportável de passagem de
páginas.
- O Admirador: Aquela pessoa que adora admirar a natureza pela
manhã, com a cortina do ônibus totalmente aberta, cegando todos
ao redor assim que o sol nasce.
- O Fortinho: Para dizer que não estou sendo maldoso chamarei
de “fortinho” aquelas “crianças” que pesam mais de 100kg e não
cabem em um só banco do ônibus. Eles obrigam a pessoa do
banco ao lado se espremer-se contra a janela ou ficar com metade
do corpo no corredor.
- O Workaholic: Mal chegou em São Paulo o celular já começa a
tocar e antes mesmo de pisar no escritório está trabalhando.
Essas pessoas são bem reconhecidas no período da tarde pois,
além de continuarem no celular, trazem o notebook para fazer
uma apresentação ou responderem os emails que não foram
durante o dia!
- O Perdido: Assim que chega em São Paulo essas pessoas
abrem a cortina de cinco em cinco minutos (fazendo aquele
barulho agradabilíssimo de velcro) para verificar se ainda não está
na hora delas descerem.
- O Tartaruga: Trazem praticamente a cama para o ônibus. Para
viajarem não pode faltar um travesseiro, coberta, protetor
auricular, venda para os olhos e, no caso das mulheres, aquelas
meias coloridas de lã para proteger os pés do frio do ar
condicionado.
- O Urubu: Mal sentam na cadeira e abrem as asas (ops, braços)
tomando todo o espaço do descanso de braço e também um
pedaço da poltrona ao lado.
- O Urubu Cabeludo: Além de abrirem as asas, tem o braço
cabeludo, o que obriga o companheiro de banco a viajar como
uma lagartixa no vidro de forma de evitar o contato agradável com
os pelos dele.
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- O Roncador: Nem precisa dizer nada. Dormir com alguém
roncado a um metro de você é praticamente impossível.
- O Motosserra: Esse é um nível superior a pessoa que ronca.
Roncam tão alto que não só incomodam o companheiro de banco
como também mais umas seis pessoas ao redor dele. A tendência
natural destas pessoas é serem expulsas da linha do fretado.
-- // --

Bem, pensando apenas alguns minutos descobri que faltaram
alguns perfis nesta listinha e que fazem, ou já fizeram, parte de
nosso inusitado rol de passageiros. Então tomei a liberdade de
acrescentar mais perfis à lista:
- O Cheiroso - deixa o ar com um odor bem forte, seja pelo
"cheiro natural", seja pelo excesso de perfume. Vale também pros
fumantes que entram no ônibus fedendo a cigarro. Fica aqui uma
dica: NÃO FUME antes de entrar no fretado! Ninguém é obrigado
a suportar esse cheiro desagradável!!
- O Testador da INMETRO - aquela pessoa que dá tanto tranco
no encosto da poltrona que dá a impressão de estar testando o
limite de peso-força que a poltrona aguenta (e o limite da
paciência do companheiro também). O mesmo vale pra pessoa
que se senta na poltrona de trás e que fica batendo no apoio para
pés, que fica na poltrona da frente.
- O Sacudo - homens que abrem muito as pernas, invadindo o
espaço dos outros.
- O Grude - essa pessoa gosta tanto de se sentar com seu
companheiro que, mesmo com 750 poltronas vagas, faz questão
de se sentar do lado.
- O Bugio - Bugio (ou "macaco gritador", "macaco uivador") é um
primata típico das florestas tropicais. Ele é famoso por seu grito,
que pode ser ouvido em toda a mata (santa Discovery Channel!).
- O Tagarela - gosta tanto de conversar que não deixa o
companheiro dormir nem assistir filmes sossegadamente. E nem
os demais do ônibus também.
- O Massageador - pra quê pagar uma "quick massage"? Esse
tipo se senta atrás de você e fica massageando suas costas com
o joelho. Nessas horas você tem que pedir perdão ao seu
companheiro de poltrona e incorporar o Testador do INMETRO.
- O Surdo - não consegue ouvir música, rádio, video-games em
volume baixo. Dá pra ouvir de uma distância de 3 poltronas.
- O Carinhoso - gosta de dormir no ombro do companheiro.
- O Cabide Nocauteador - o problema não é o fato de carregar
várias sacolas, malas, bolsas e etc, e sim, ser joselito o suficiente
a ponto de andar pelo corredor com essas tranqueiras penduradas
e batendo na cabeça dos outros passageiros.
- O Tolerância Zero - aquele que, qualquer coisa que o
desagrade, reclama (okay, confesso que me encaixo nesse perfil).
- O Soneca - dorme tanto, mas tanto, que só acorda quando
outras pessoas fazem esse favor, porque nem mesmo o próprio
celular ele escuta tocar! Até pra isso alguém tem que chacoalhar!
Caso lembrem de mais tipos, escrevam! E o site, pra quem quiser
entrar e dar uma olhada, é o www.coredump.com.br.
Regina Yumi Omizo
Nota da redação: Valeu, Regina! Além de você ter quebrado a
sequência de matérias do nosso amigo João e assim evitar a
mudança de nome da coluna, de quebra ainda deixou subsídios para
que todos possam parar e pensar um pouquinho: “Que tipo será que
eu sou dentro do busão?”
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Prestação de Contas
Fechamentos: Meses de Novembro e Dezembro/2008
Por uma falha no nosso editorial e por uma certa dose de
Alzheimer do editor-chefe, falhamos ao não colocar o
fechamento do mês de novembro / 2008 na nossa edição de
número 05, entregue em 15/12/2008. Com o fato de estarmos
juntando duas edições em uma neste mês, estamos cumprindo
com a nossa parte na filosofia de trabalho desta coordenação
apresentando abaixo as informações dos balanços dos meses
faltantes:
NOVEMBRO /2008
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
Meias (R$ 190,00)

39
2

R$ 14.664,00
R$ 380,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$ 160,00

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

10

Outros (entradas durante o mês)

R$ 150,00
R$ 665,00

Gastos do Mês
Salgados (R$ 45,00 por semana)
Cópia de Chaves do Ônibus

4
1

R$ 180,00
12,00

Cadastro Anual do Site da Internet

1

30,00

DEZEMBRO /2008
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
Meias (R$ 190,00)

37
6

R$ 13.912,00
R$ 1.140,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$ 160,00

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

19

Outros (entradas durante o mês)

R$ 285,00
R$ 310,00

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

4

R$ 180,00

Como sempre, lembramos a todos que 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 e que
qualquer necessidade de alteração de pagamento, saída do
ônibus ou outros problemas do gênero, façam as devidas
comunicações com a devida antecedência para que possamos
tomar as providências cabíveis junto à empresa Cati Rose.
Gostaríamos também de deixar bem claro que as bebidas
oferecidas gratuitamente na nossa festa de fim-de-ano, bem
como uma pequena caixinha de Natal para o Máximo, apartada
da caixinha recolhida para o nosso motorista Neto, foram
integralmente pagos com os lucros obtidos nas vendas do
nosso Bar do Fundão, não havendo qualquer utilização de
recursos da empresa Cati Rose. Essa iniciativa, no nosso
entender, é mais uma vitória que conseguimos construir juntos
nestes poucos meses que estamos à frente da coordenação.
Parabéns a todos nós e muito obrigado pela colaboração.
A coordenação.

Equipe de Coordenação
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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.

Denuncia mesmo, doa a quem doer... - por João Sérgio, 33
Pessoal, o assunto a ser tratado hoje vai causar uma grande
polêmica (rsrsrsrsrsrs). Primeiro vou anunciar uma posição
minha: em todas as matérias que escrevi até hoje, e pretendo
continuar assim nas próximas, só vou escrever coisas boas. Se
vocês quiserem ler notícias ruins, leiam qualquer jornal
existente no país (Folha, Estadão, etc) ou vejam o Jornal
Nacional, Jornal da Band, novela das 8 (ou 9, 10), etc. Esse
preâmbulo se fez necessário, mas é aqui, praticamente, que
começa a matéria de hoje. No dia 19/12/2008, na volta para
Santos, aliás, dia da nossa festa de fim de ano, recebi, através
do “pessoal do fundão”, uma denúncia muito grave sobre
enriquecimento ilícito do nosso coordenador (e editor-chefe
deste jornal). Provas circunstanciais não me foram
apresentadas, mas depois de ver praticamente uns 90% de “A
PREFERIDA” (novela da Globo) e ver o que a Flora conseguiu,
temos que ficar atentos a qualquer denúncia. Parece que
nosso coordenador (e editor-chefe) adquiriu um veículo
comprado com a seguinte equação:
Valor do veículo = 50 passageiros * 376,00 * 3 meses
Segundo os cálculos, efetuados na hora no celular do Negão, o
valor dá bem aproximado do tipo/modelo do carro que o nosso
editor-chefe adquiriu. Pessoal, eu não vou tratar de corrupção
nas minhas matérias, estou apenas colocando essas
informações porque o “pessoal do fundão” me pediu para fazer
menção a esse assunto e para provar que apesar da coluna
conseguida, vou me manter independente nas minhas
opiniões, doa a quem doer. Com isso, cabe ao nosso
coordenador (e editor-chefe) vir a público e, através de provas
cabais, provar sua inocência, até que se prove contrário.
Nota da redação: Caro João. Muito me espanta a sua ingenuidade em
acreditar em boatos muito mal elaborados. Não é necessário nem
mesmo ser um bacharel em matemática para perceber que a conta
feita só serve mesmo para confundir a cabeça das pessoas. É a
mesma técnica utilizada por muitos políticos mal intencionados. Bem,
mas vamos as provas do que estou falando:
1) Se durante estes 3 meses da conta feita, eu utilizasse o valor da
mensalidade de cada um dos supostos 50 passageiros para benefício
próprio, como poderia a empresa ainda estar prestando serviços para
a nossa linha?
2) De onde surgiu o número de 50 passageiros se ultimamente o que
temos tido é a diminuição (até mesmo visível) do número de
passageiros na linha? É só verificar que já estamos trabalhando com
um ônibus de 46 lugares e ainda sobram lugares vazios.
3) Como poderia eu utilizar os recursos dos pagamentos dos
passageiros se os mesmos são pagos diretamente à empresa Cati
Rose através de boleto bancário?
4) E só mais uma: como podem as pessoas sequer pensarem isto de
alguém que, ao contrário de qualquer coordenação, de qualquer outra
linha de fretado, trouxe a público para todos os passageiros e para a
própria empresa, transparência em todas as ações feitas dentro dele?
É só dar uma olhadinha em todas as edições do nosso jornal,
inclusive na matéria aí ao lado.
E então? Preciso escrever mais alguma coisa? Acho que não, né ??!!!
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Separados pelo Nascimento
Parte III

Pega na minba... Piada
Mais uma curtinha...

Desta vez, mais uma vez, novamente, estamos aqui em mais um
capítulo da nossa coluna, sempre assinada por celebridades.

 Um dia, a rosa encontrou a couve-flor e disse:
- Que petulância te chamarem de Flor! Veja sua pele áspera e a
minha lisa e sedosa. Veja seu cheiro desagradável e meu perfume
sensual e envolvente. Veja seu corpo grosseiro e o meu delicado e
>elegante... Eu, sim, sou uma flor!
E a couve-flor respondeu:
- Querida....o que adianta ser tão linda se ninguém te come...

MÁRCIO NOVAES

BABALÚ

E algumas verdades de Português...

Eis um dos mais carismáticos integrantes do nosso ‘querido’ Cati
Rose. Márcio e seu intrépido irmão Babalú (que por sinal origina o
apelido de nosso colega). Babalú (o mais famoso) é o parceiro de
Pepe Legal (assim como nosso colega de ônibus é de muitos amigos)
em suas divertidas histórias. A primeira aparição de Babalú foi no
programa The Quick Draw McGraw Show, com o desenho chamado
Pepe Legal Show em 1959. Babalú, um burrinho (semelhança?)
mexicano, vivia tirando Pepe Legal de muitos apuros. É, talvez um
pouco mais de convivência com esse seu irmão ajudasse o nosso
querido Márcio Babalú a sair das suas enrascadas também!!!
FABRÍCIO

STAY PUFF

ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE LISBOA:
"Gêmeo tenta se suicidar e mata o irmão por engano"
DISK FINADOS
Lançaram em Portugal, o novo serviço por telefone: é o DiskFinados. Você telefona e ouve um minuto de silêncio !
 CURVA PERIGOSA
O português estava dirigindo em uma estrada, quando viu uma
placa que dizia: "Curva Perigosa à Esquerda". Ele não teve
dúvidas: virou à direita!
 AGENDA DE TELEFONE
Por que os portugueses usam somente a letra "T" em suas
agendas de telefone? Telefone do Antonio, telefone do Joaquim,
telefone do Manoel, telefone do Pereira...
 NO SEXO
- Manuel, você gosta de mulher com muito seio?
- Não, pra mim dois já tá bom.

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

Esse parente só mesmo a turma do fundo conhece, mas trazemos ao
conhecimento geral mais um ilustre codinome de nosso futuro cantor,
Stay Puft. Ele é uma criatura monstruosa (nem tanto), obesa (aqui
começam as semelhanças), branca (fugiu de novo), fantasmagórica e
simpática (se você gosta de conversar o caminho todo da volta, sintase à vontade). Ele vive a ser caçado pelos Caça-Fantasmas, apesar
de sua afabilidade. É parente distante do Zé Gotinha (e surge aqui o
17º pseudônimo). Pouco se sabe sobre a infância de Stay Puft. Alguns
afirmam que ele é filho da lenda de futebol e malandro regional
Romário. O jogador, no entanto nega veementemente essa
paternidade. Outra hipótese sobre sua concepção é que a criatura é
apenas fruto de uma experiência científica má sucedida que misturava
marshmallow (olha a semelhança entre os demais parentes), o
Faustão, e uma roupa de marinheirinho, provavelmente plagiada do
Quico do Chávez.
PS.: Novamente coloco aqui meus comentários sobre a banda SP180:
quem ainda não viu, vá e veja. Não sabemos quando começarão a
fazer sucesso, mas a partir disto os ingressos irão começar a custar
aquela fortuna que todos sabemos, vide o show da Madonna – bem,
acho que exagerei um pouquinho....). A verdade é que vale a pena
conferir. Não percam!
Ass.: Cecília Meireles

- 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.
- 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.
- 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
- Está estressado? Faça aulas de bateria! Sala própria com equipamentos de ótima qualidade, aulas apostiladas, para qualquer idade.
Mais informações (13)8145-6722 ou email marcelobatera@terra.com.br
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