Santos / Alphaville
18 /Fevereiro / 2009

EDIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA

O FRETADO DE ALPHAVILLE
Boletim Informativo do Fretado Cati Rose
Linha Santos – Alphaville – Santos

Equipe de Coordenação
NETO / LUIZ ALBERTO

CARNAVAL
Horário da Linha para o Feriado
Informamos a todos os passageiros sobre os dias e horários de funcionamento
da nossa Linha Santos-Alphaville-Santos
durante o feriado de carnaval:
Data

Funcionamento da Linha

23/02/2009

Segunda-Feira

NÃO

24/02/2009

Terça-Feira

NÃO

25/02/2009

Quarta-Feira

A linha terá início 4 horas mais
tarde, ou seja, o horário dos pontos
será 4 horas além do horário normal.

26/02/2009

Quinta-Feira

Horário Normal

27/02/2009

Sexta-Feira

Horário Normal

Importante: caso algum passageiro necessite subir no horário normal na quarta-feira de cinzas
(25/02/2009), entre em contato com a equipe de coordenação para verificar a possibilidade de
utilização do nosso convênio com a linha do ônibus Ilha Bela (a confirmar).

RETRATAÇÃO PÚBLICA
Ocorrências internas do Busão
Vimos, através desta edição extraordinária, pedir encarecidamente, publicamente, desculpas
pelos acontecimentos ocorridos na data de ontem (16/02/2009 – segunda-feira) no nosso busão,
quanto à exibição do filme “Calígula” no retorno para casa.
Inicialmente a equipe de coordenação se absteve de atuar junto à verificação dos filmes e vídeos
que são exibidos no ônibus e por este motivo estamos aqui nos desculpando.
Não por reclamação de ninguém, aliás, face ao acontecido, não tivemos nenhuma reclamação
mais contundente (neste ponto volto a afirmar que temos passageiros nota 1000 nesta linha),
mas porque acreditamos que este passatempo integrado às nossas viagens deva ser algo
prazeroso com intuito de entreter e divertir e nunca deveria ser alvo de constrangimento e
indignação dos passageiros.
Realmente entendemos que este tipo de filme não cabe no contexto do nosso busão, não por
censura de idade (mesmo porque não temos crianças no ônibus) e nem por falsos puritanismos,
mas porque entendemos que existem lugares certos para a exibição destas fitas. Quem quiser
assisti-los que o façam num local apropriado, em suas casas, num motel ou até mesmo num
cinema.
Esperamos que todos entendam nossa posição e que nos auxiliem nas escolhas dos filmes a
serem exibidos nos nossos retornos para casa, inclusive contribuindo na disponibilização dos
mesmos. Caso ocorra alguma nova ocorrência estaremos atuando na retirada do filme de
imediato.
Novamente, pedimos desculpas a todos os passageiros e esperamos que este tenha sido um
fato isolado que será apagado da memória, face as coisas boas que tem acontecido em nossa
linha.
Equipe de Coordenação
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