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Editorial

Matéria do Passageiro

Solidariedade é a palavra da vez....

Um grãozinho pode mudar o mundo...

Num dia destes, voando em pensamentos sobre as coisas aqui do busão,
veio uma inspiração e um pensamento: neste mundo com pessoas tão
fechadas, cada qual em seu mundinho próprio, olhando sempre os seus
próprios problemas, seja de trabalho ou pessoais, não sobra nenhum
tempo para uma coisa tão importante na vida de um ser humano: a
Solidariedade - capacidade de compartilhar dos sofrimentos de outras
pessoas e, literalmente, colocar mãos à obra para ajudá-las. Deste
pensamento surgiu uma idéia: se não temos tempo para por literalmente
mãos à obra, porque não podemos nos unir para ajudar de uma forma
mais simples? Temos tudo que precisamos aqui mesmo neste ônibus:
pessoas de bem, espaço, mídia. Então a idéia é a seguinte: primeiro
vamos fazer uma lista de creches e asilos que vocês saibam que tem
necessidades de ajuda. Depois, com esta lista estaremos recolhendo
contribuições durante um tempo (15 dias ou um mês) para uma
determinada entidade de cada vez. Entraremos em contato com a
entidade para verificar quais são as maiores necessidades e assim tentar
direcionar nossas doações de forma a realmente ajudar. Nada impede, é
claro, de que doações maiores e diferentes da necessidade principal
sejam recolhidas. A cada vez estaremos informando e deixaremos uma
caixa na primeira poltrona do ônibus (aproveitando que não temos
passageiros fixos nelas) e cada um deposita ali a sua contribuição. Podem
inclusive passar adiante e trazer doações de outras pessoas (família,
amigos). No final do período estaremos marcando a data (final de
semana) para a entrega e quem quiser ir junto será mais do que bemvindo. É uma idéia que só tende a fazer bem a todo mundo, a quem ajuda
e a quem está sendo ajudado. Isto chama-se Solidariedade e esta, como
escrito lá em cima, é a palavra da vez. Vamos fazer cada um a sua parte,
sem ficar esperando que outros o façam, para tornar este mundo um lugar
digno do seu Criador. Espero que todos, sem exceção, vistam a camisa
desta nova empreitada. Tenho certeza de que todos se sentirão muito
melhores e mais felizes. Esperamos as informações sobre creches e
asilos. Muito obrigado!
A Coordenação

Matéria especial de Luiz Alberto, equipe coordenação..

Prestação de Contas
Fechamento Mês de Janeiro/2009
Para conhecimento de todos segue a prestação de contas de janeiro de
2009. É bom que todos prestem atenção na quantidade de passageiros
com a qual estamos rodando e assim estejam integrados com as nossas
preocupações. Esperamos que nos meses que se sigam as coisas
possam melhorar e possamos ter dias melhores sem tais preocupações a
nos assombrar. Vale lembrar sobre as muitas coisas que estamos
conseguindo fazer com o subsídio do nosso Bar do Fundão,
principalmente com relação as cópias do jornal, por enquanto xerox, e
quem sabe futuramente, com impressão colorida e com muito mais
qualidade (estamos trabalhando nesta idéia). É a administração a favor da
melhoria das condições da nossa linha, como sempre pregamos.
JANEIRO / 2009
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)

35

R$ 13.160,00

Meias (R$ 190,00)

3

R$ 570,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$ 160,00

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

39

Outros (entradas durante o mês)

R$ 585,00
R$ 645,00

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

4

R$ 180,00

Obs: 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. Qualquer necessidade de alteração de pagamento, saída do ônibus
ou outros problemas do gênero devem ser avisados para as devidas providências junto à
empresa Cati Rose.

Muitas vezes as pessoas não se percebem, mas é certo que qualquer
atitude nossa, por mais simples que seja, tem poder transformador,
edificador, se realmente acreditarmos no resultado que esperamos
alcançar. O segredo é apenas acreditar, ter fé no que se faz e sair da
prisão do comodismo. Pensando nisso e na idéia de “FAZER O BEM SEM
OLHAR A QUEM” é que gostaria de comentar sobre um filme ótimo para
ser visto por todos: trata-se do filme “A CORRENTE DO BEM”.
Baseado no romance de mesmo nome de Catherine Ryan Hide, conta a
história de um jovem que crê ser possível mudar o mundo a partir da ação
voluntária de cada um. Um professor de Estudos Sociais, Eugene Simonet
(Kevin Spacey), um homem misterioso que carrega cicatrizes físicas e
emocionais, em seu primeiro dia de aula do ano letivo, propõe um desafio
à classe: observar o mundo à sua volta, pensar num jeito de melhorar as
coisas que não são boas e colocar isso em prática. Ele nunca achou que
algum de seus alunos pudesse levar tão à sério quanto o garoto Trevor
Mckinney (Haley Joel Osment). Aos 11 anos, ele mora num bairro de
classe operária de Las Vegas junto com a mãe Arlene (Helen Hunt), uma
alcoólatra que mantém dois empregos para sustentar o filho e tem pouco
tempo para ele. O pai (Jon Bon Jovi) é um sujeito mau-caráter e violento
que abandonou a família há algum tempo. A paixão do professor Eugene
inspira Trevor a criar a Corrente do Bem, com funcionamento similar as
pirâmides onde as pessoas tentam ganhar dinheiro, só que ao invés de
utilizar essa artimanha para multiplicar os ganhos materiais, a proposta
encaminha-se no sentido de fazer com que as pessoas pratiquem o bem
para os outros, sem esperar qualquer devolução ou retorno. Cada pessoa
teria que fazer o bem para outras 3 pessoas, algo grandioso que estas
pessoas não possam fazer por sí mesmas, e pedir que estes continuem
fazendo o mesmo, ou seja, praticando o bem para outras 3 pessoas e
pedindo que elas estendessem essa corrente infinitamente. Assim, de 3
benfeitorias prestadas passariam numa segunda etapa para 9, dos 9 para
27 e, assim sucessivamente, crescendo rapidamente em progressão
geométrica. Assim, Trevor dá início a corrente convidando Jerry, um
viciado que vive nas ruas, (Jim Caviezel) para dormir e tomar banho em
sua casa. Os próximos alvos do garoto são sua mãe e seu professor. Na
busca por um pai e um lar estável ele tenta aproximar sua solitária mãe à
Simonet, na tentativa de que ele possa ajudá-la a ficar longe das bebidas.
Quando Arlene percebe a força do plano do seu filho, ela procura o
professor para que este a ajude a compreender Trevor. Eugene, por sua
vez, que se transformou numa pessoa de defesas cerradas contra o
mundo, vê no introspectivo Trevor uma reedição do seu idealismo de
outrora e começa a se permitir ser mais aberto em relação ao garoto,
querendo compreendê-lo melhor, sem se dar conta dos sentimentos que
já desperta pela mãe dele. Finalmente, Trevor socorre um dos seus
colegas de classe que é maltratado e perseguido constantemente pelos
valentões da escola. O conceito de Trevor se espalha pela comunidade,
até chegar ao conhecimento do jornalista Chris Chandler (Jay Mohr), que
tenta perseguir aquilo que acredita ser uma grande história. Sem que
Trevor saiba, a concepção da Corrente do Bem, iniciada em Las Vegas,
acaba se espalhando por todo os Estados Unidos.
Esta história nos mostra claramente como iniciar grandes transformações
a partir de pequenos passos, pequenos gestos, com respeito às
diferenças, às dificuldades de relacionamentos e aos defeitos e limites de
cada ser humano. Faz-nos refletir sobre os problemas do mundo e a
pensar em caminhos construtivos de melhoria a partir do cotidiano de vida
e de iniciativas concretas de cada um. Só nos resta então agir, nos unindo
uns aos outros, num único objetivo que é deixar um mundo melhor para
nossos filhos e as futuras gerações. Espero que todos assistam, gostem e
possam se engajar neste propósito.

Busão Solidário
Relembrando...
Como escrito no editorial desta edição, aguardamos de todos as
informações sobre instituições para fazer parte da nossa campanha. Pode
ser creche, asilo ou até mesmo comunidades carentes, o que vale é o
nosso pequeno grãozinho para um mundo melhor. Participem!
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Separados pelo Nascimento

Mete Bronca

Parte V

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.

A cada edição descobrimos mais e mais personagens do nosso convívio
que, separados no nascimento, não tiveram a oportunidade de
convivência entre sí. Mas, mesmo vivendo vidas separadas, guardam em
seus semblantes os traços de suas descendências...

RAPHAEL FELIX

RICARDINHO

Ainda pelo mundo dos esportes, ainda no futebol, encontramos mais um
caso. Estamos falando desta vez de um pentacampeão mundial e seu
irmão trabalhador (apesar de ser conhecido assim desde a época de
faculdade). Trata-se de Ricardinho e seu irmão Raphael Felix (qualquer
semelhança é mera coincidência. A imagem vale mais que qualquer
palavra). Ricardo Luiz Pozzi Rodrigues, mais conhecido como Ricardinho
(São Paulo, 23/05/1976) joga como meia armador. Já seu irmão faz bonito
no gol, num estilo a lá Juca Baleia. Ricardinho ganhou destaque nacional
atuando pelo Corinthians onde chegou em 1998, mas no ano 2002, após a
participação na Copa do Mundo, se transferiu para o rival São Paulo. É
torcedor assumido do Paraná Clube (neste quisito nenhuma semelhança).
Jogou 18 vezes pela Seleção, sendo a primeira em março/2000.
Participou das Copas do Mundo de 2002 e 2006, além da Copa das
Confederações em 2003. Foi campeão brasileiro em 2004 pelo Santos
F.C., momento em que ele e seu irmão do Cati Rose tiveram sua maior
proximidade e semelhanças por estarem ligados ao mesmo time. Sendo
assim as comparações eram aceitas mais naturalmente. Em 2006 foi para
o Besiktas, da Turquia e desde junho/2008 está no Al-Rayyan, do Qatar.

FABRÍCIO

DAN-TOP

Tá faltando atitude... - por Luiz Albeto, equipe de coordenação.
Pessoal, hoje o “Mete Bronca” será escrito por mim, justamente pelo fato
que me leva a escrever estas linhas nesta coluna. Esta já é a 8ª edição do
nosso jornal, que pelo feedback recebido, tem sido uma iniciativa
admirada e desfrutada por todos, porém com apoio e colaboração de
poucos. É fácil perceber isto quando em quase todos os jornais anteriores
tivemos matérias dos colaboradores João Sérgio, Regina Yumi e dos
colaboradores ilustres como Cora Coralina, Carlos Drumond de Andrade,
Cecília Meireles e Massaharu Taniguchi, além, é claro, da nossa
colaboradora de assuntos festivos, Cristiany Mancini. Nesta edição, então,
fomos obrigados a escrever em quase todas as colunas para podermos
compor a diagramação do jornal. Caramba, pessoal! Sei que todos aqui
tem suas atribuições de trabalho, de casa, de lazer, mas será que é
impossível perder alguns minutos sequer para contribuir com esta nossa
iniciativa, diminuindo um pouco a carga deste interlocutor que vos
escreve? Nem é preciso escrever, apenas entrar com idéias para que
possamos discorrer sobre o assunto e assim publicar informações e
assuntos de interesse geral. Espero que esta “puxada de orelha geral”
sirva para acordar e fazer com que todos participem, afinal, este jornal e
todos os demais projetos desta linha são de todos e para todos.
Colaborem, pelo Amor de Deus !!! Obrigado!
Nota da redação: Sem necessidade de maiores comentários...

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

 Vendo notebook - Toshiba STI IS1451 - Core 2 Duo 1.73GHZ Memória 2GB - DVD RW - Leitor de Cartão - Entrada para cartão
PCMCIA - 3 entradas USB - 1 entrada Mini USB - 1 entrada S-Video Entrada para rede - Modem 56k integrado - Todos os CDs de Restore,
Drivers e Cabos. 6 meses de uso. R$1800,00. Falar com Márcio Babalú,
poltrona 46.
 Vendo cremes da Victoria Secrets, várias fragâncias. Falar com
Cristiany, poltrona 45.
 Perdeu algo no busão? Entre em contato. Luiz, equipe de coordenação

Pega na minba... Piada
Mais algumas verdades sobre a “Terrinha”...

Temos o prazer de apresentar o irmão que, por muito tempo foi, e ainda é,
referência do nosso ilustre, e se Deus quiser futuramente famoso, amigo
Fabrício: nosso querido Dan-Top. O Dan-Top existe a mais de 60 anos
fazendo a alegria da criançada, e porque não dizer de todos nós (pelo
lado gastronômico e pelo lado cômico também !!!). Hoje em dia o Dan-top
ganhou uma formulação mais nobre, acentuando o gosto do chocolate,
que derrete na boca. Além disso, o marshmallow está com uma maior
cremosidade (opa!, mais macio...) estando assim com sua maciez, sabor e
tamanho maior acentuados (olha aí, maior, mais espaço, eitâ, é muita
coincidência).
PS.: Continuamos com a nossa campanha para fazer da Banda SP-180 a
banda revelação do ano. Vale a pena conferir. Quem ainda não teve a
oportunidade verifique os dias de shows da banda e seja mais um a
acreditar neste talento.Já pensou que da hora um companheiro de busão
no show business??? Tudo é possível... tudo é possível !!!
Ass.: Cora Coralina

 NO CHUVEIRO: Manuel está tomando banho e grita para Maria:
- Ô Maria, me traz um shampoo !!
E Maria lhe entrega o shampoo. Logo em seguida, grita novamente:
- Ô Maria, me traz outro shampoo !!
- Mas, eu já te dei um agorinha mesmo, homem !!!
- Mas aqui está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus.
 SELF-SERVICE: Como funciona um restaurante self-service em
Portugal? Simples: o cliente é pesado na entrada e na saída, pagando
somente a diferença...
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