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Editorial

Matéria do Passageiro

Vamos fazer a nossa parte ?

Meu grãozinho para mudar o mundo...

Bem, pessoal, apesar de triste por não ter recebido quase nenhum
apoio do pessoal do ônibus, vamos começar com força total a nossa
campanha de solidariedade. Apenas uma pessoa do ônibus e outra de
fora (minha querida esposa Helena), trouxeram nomes de instituições
para darmos start. E já que uma das instituições é um asilo e outra
uma creche, acho que a idéia de começar a campanha com duas
instituições será muito legal. Este mês será dedicado então a ajudar
os velhinhos e as crianças carentes. Com certeza será mais difícil,
teremos que ter mais arrecadações, mais empenho de todos, mas a
solidariedade também está ligada a idéia de compartilhar dos
sofrimentos daquelas pessoas e assim se desdobrar para que
consigamos fazer o melhor possível, o melhor de cada uma de nós.
Tenho certeza que, com a ajuda de todos, esta será uma campanha
sensacional. Mãos à obra, pessoal!!
A Coordenação

Matéria enviada por Regina Yumi, Poltrona 17

Busão Solidário
Início oficial da campanha...
Como colocado no editorial, vamos agora apresentar as duas
instituições para as quais iremos trabalhar em prol de arrecadações:
CRECHE MARIA JOSÉ
Rua do Canal, – São Vicente – Tel: (13) 3463-0392
Esta é uma creche que realmente merece nossa atenção. Fica em
pleno México 70, num local muito ruim e tem muitas necessidades.
Abriga hoje 75 crianças de 0 a 6 anos que ficam lá das 7 às 17 hs
para que seus pais possam trabalhar sem que essas crianças fiquem
jogadas pelas ruas ou até mesmo presas em casa. Mantida pela
própria comunidade, vive basicamente de doações. Existe há 22 anos
e no momento estão vivendo uma época muito ruim com muitas
necessidades. Dentre as principais pode-se destacar Leite, Açúcar,
suplemento para mamadeira (Mucilon) e mistura para as refeições.
Como mistura é uma coisa difícil de se arrecadar por ser perecível,
estaremos direcionando nossas doações para as demais coisas que
possam ser entregues no ônibus (as que já citamos e, é claro,
qualquer outra doação como brinquedos, roupas, eletrodomésticos,
qualquer coisa que possa ser utilizada ou vendida no bazar da
entidade). Com relação à mistura estaremos pensando em uma forma
de ajudar e na próxima edição estaremos informando.
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA
Av. Cons. Rodrigues Alves, 311 – Santos - Tel: (13) 3235-1505
Esta instituição existe há 115 anos e hoje abriga cerca de 50 pessoas
idosas, de ambos os sexos. Vive basicamente de doações e também
do aluguel de 8 quartos no pensionato que fica ao lado do asilo. Como
é uma instituição que só aceita idosos sem família, uma parte da
aposentadoria dos próprios velhinhos também é utilizada para
custeios da entidade. Das doações, uma parte é utilizada para os
próprios internos e o restante é colocada a venda no bazar da própria
entidade. A maior necessidade para eles com certeza é a atenção, o
carinho de uma visita, poder conversar com pessoas e coisas assim,
mas, em contato com a instituição verificamos que dentre as
necessidades materiais, a principal são fraldas geriátricas. Como
ninguém tem este item facilmente disponível em casa (achamos...)
informamos que as mesmas podem ser adquiridas em farmácias e
supermercados. Algumas farmácias até entregam em casa (quanta
comodidade, não é mesmo?). Outra necessidade dos velhinhos,
acreditem, é pilha. Isso mesmo: pilha pequena. É que normalmente
eles tem algum radinho que usam para se distrair e pilha é uma coisa
que eles usam muito. Além disso também tem necessidades de itens
de higiene pessoal, roupas, sapatos, cobertores. De qualquer forma
qualquer outro tipo de doação é bem-vinda.

Equipe de Coordenação
NETO / LUIZ ALBERTO

Quando li no jornalzinho sobre o movimento solidário que o fretado
está propondo, fiquei super feliz. Há tempos que eu tento juntar
pessoas para fazer doações aos asilos, mas chegando na hora do
"vamos ver", cadê? E por que asilos, e não creches? Porque todo
mundo lembra apenas das crianças? Existem até sacolinhas para
crianças carentes, mas nunca vi nada para os velhinhos que são
esquecidos nos asilos da cidade. Comecei a pensar nisso quando um
dia trafegava pela Av. Conselheiro Rodrigues Alves e, parada no
semáforo, sem querer olhei para o prédio do asilo São Vicente de
Paula. Da janela uma velhinha acenava para mim. Aquilo me tocou
muito. Fiquei imaginando o quanto ela deveria estar se sentindo
sozinha a ponto de ter que acenar para pessoas estranhas na rua.
Acenei de volta, claro, e ganhei um lindo sorriso que me tocou ainda
mais fundo. Agora, com esse movimento orquestrado pela
coordenação do fretado, fico muito feliz e com certeza vou participar.
Inclusive, gostaria de dar aqui a minha contribuição quanto ao nome
de instituições carentes: gostaria muito que o asilo São Vicente de
Paula fosse um dos lugares a receber nossas doações. Peço à todos
que colaborem também! Divulguem, participem, e pensem com muito
carinho nessas pessoas que fizeram parte de nosso passado e
precisam muito de atenção e carinho.
Nota da redação: Legal, Regina! Realmente as pessoas não pensam
muito nos nossos velhinhos e eles, assim como as crianças, merecem
toda a nossa solidariedade. Espero que a sua matéria toque fundo no
coração de todos para que realmente participem da nossa campanha.

Aniversariantes do Mês
Março
Bem, antes de mais nada precisamos nos desculpar pois a idéia de
comemorarmos os aniversariantes do mês sempre na última sextafeira do mês acabou não vingando por motivos de pura falta de tempo
para a organização. Vamos ver se conseguimos, nos próximos
meses. De qualquer forma esperamos que todos tenham um lindo e
feliz aniversário. Seguem os aniversariantes do mês de Março/2009:
Dia

Nome

Poltrona

01

Raphael Ribeiro Felix

44

18

Regina Yumi Omizu

17

22

Carlos Renato Costa

42

Pensamento valioso
A crise, segundo Einstein...
"Não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos o
mesmo. A crise é a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas
e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da
angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as
invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera
a crise, supera a si mesmo sem ficar "superado". Quem atribui à crise
seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais
aos problemas do que as soluções. A verdadeira crise, é a crise da
incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a
esperança de encontrar as saídas em soluções fáceis. Sem crise não
há desafios, sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia.
Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada
um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o
conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez
com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar
para superá-la"
Albert Einstein
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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.

Vamos lá! Mais e mais personagens estão sendo descobertos para
compor esta coluna. Separados pelo Nascimento tem revelado aqui
descendentes diretos nunca dantes percebidos. Vejam só:
NETO
CHARLES BRONSON

A Hoje, nossa coluna faz uma homenagem àquele que todos os dias
levanta mais cedo que todos e ainda atura todo o trânsito do dia-a-dia:
nosso querido amigo e motorista Neto, e seu irmão ator hollywoodiano
Charles Bronson. Filho de um mineiro lituano de ascendência tártara
lipka (seja lá o que isso seja), Bronson cresceu na Pensilvânia sem
falar uma palavra de inglês (começam aí as semelhanças). Apesar de
ter completado o segundo grau, era esperado que ele se juntasse ao
pai e seus irmãos no trabalho em minas de carvão, porém em busca
de novos desafios, foi no cinema que ele se projetou (assim como seu
irmão Neto que enfrenta novos desafios todos os dias). Apesar da
longa carreira (mais uma semelhança), que teve início nos anos 50,
somente ganhou popularidade na década de 70. Nessa fase, ficou
conhecido como "o homem de poucas palavras e muita ação" pelas
características de seus personagens. Já nosso querido motorista
gosta de uma boa prosa, mas tem realmente muita “ação” e merece
um Oscar pela sua atuação no volante do nosso fretado.
FABRÍCIO
JOTALHÃO

Espero que seja só com o jornal... - por Luiz, equipe de coordenação.
Bem, o Mete Bronca da edição passada não adiantou muito com
relação ao apoio do pessoal para idéias e matérias para o jornal
(continuamos sem receber colaboração dos demais passageiros),
mas, tudo bem. Realmente as pessoas andam mesmo muito
ocupadas para este tipo de ajuda. Só esperamos, de todo o coração,
que pelo menos esta atitude não se repita com a campanha que
iniciamos hoje, afinal o jornal é uma coisa supérflua, que se não tiver
uma edição ou outra, ninguém vai sentir falta, mas as necessidades
das pessoas a quem estamos propondo ajudar, bem, estas não
podem ficar esperando. Todas as necessidades são urgentes e
realmente necessárias para uma sobrevivência digna destes que
dependem da nossa ajuda. Que a Solidariedade realmente toque o
coração de todos para que tenhamos sucesso pelo menos neste
projeto. Obrigado!
Nota da redação: Sem necessidade de maiores comentários...

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

 Vendo moto BIS+ C100, ano 2002, preta, impecável. R$ 2.800,00.
Tratar com Rita – tel: (13) 9113-6816 ou com o seu irmão Luiz, equipe
de coordenação.
 Gravo fitas VHS para DVD. R$ 15,00 por fita VHS. Tratar com
Matheus – tel: (13) 9757-3136 – email: matheus_ssantos@hotmail.com
ou com o seu tio Luiz, equipe de coordenação.
 Gosta de ler? Os livros estão caros? Que tal alugar? Canto das
Letras – Locadora de Livros – tel: (13) 3251-8901 ou pelo site
www.cantodasletras.com.br.

Pega na minba... Piada - Humor Clínico
- Doutor, quando eu era solteira tive que abortar seis vezes. Agora
que casei, não consigo engravidar.
- Seu caso é muito comum: você não reproduz em cativeiro.
------------------------- // -------------------------

- Doutor, tenho tendências suicidas. O que faço?
- Em primeiro lugar, pague a consulta.
------------------------- // -------------------------

Voltemos nossa atenção para esse simpático (estou falando do irmão
mais famoso) personagem das histórias em quadrinhos: o Jotalhão. O
fotogênico Jotalhão (não podemos dizer o mesmo do nosso colega de
labuta) alcançou rapidamente o sucesso (nesse ponto esperamos que
ele também alcance). Jotalhão é um elefante verde e desajeitado
(mais semelhanças), protetor das matas contra os caçadores. Às
vezes ele come e arrota muito (eles não cansam de imitar um ao
outro). Criado em 1962, foi logo requisitado para estrelar anúncios de
tevê e aparecer em embalagens de diversos produtos (o nosso amigo
também, embalagens do Dan-top, da Teta-de-Nega...), além de
participar de histórias ao lado da Turma da Mônica, dos amigos
Raposão, o Coelho Caolho e Rita Najura, uma formiguinha
eternamente apaixonada por esse elefante tão charmoso (fique claro
que charme não é uma semelhança entre os dois).
PS.: Agora com CD e DVD lançados ninguém segura nossa, ehr... quero
dizer, essa banda. A SP-180 promete estourar nos palcos (ou “estourar os
palcos”) de todo o Brasil. É verdadeiramente uma banda de peso.
Ass.: Sidney Sheldon

- Doutor, sou a esposa do Zé, que sofreu um acidente; como ele está?
- Bem, da cintura para baixo ele não teve nem um arranhão.
- Puxa, que alegria. E da cintura para cima?
- Não sei, ainda não trouxeram essa parte.
------------------------- // -------------------------

Após a cirurgia:
- Doutor, entendo que vocês médicos se vistam de branco, mas por
que essa luz tão forte?
- Meu filho, eu sou São Pedro.
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