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Busão Solidário

As poucos a gente vai voltando a normalidade...

Campanha segue até final do mês

Depois de alguns meses trabalhando com quantidades reduzidas de
passageiros, sinais da crise e das Vans que invadiram os itinerários
de Alphaville, começamos novamente a receber novos passageiros
em nossa linha. Aliás, aproveitamos a oportunidade para dar as boas
vindas a todos os nossos novos passageiros e desejar que eles
entrem no clima de companheirismo e descontração que estamos
tendo no nosso busão. Bem, sobre a crise não há o que falar, mesmo
porque a mídia já se encarrega de fazer dela um monstro maior do
que ela já é ou se imagina ser, mas sobre as Vans valem alguns
comentários. É claro que existem casos e casos, porém é difícil
entender como algumas pessoas preferem seguir neste meio de
transporte para chegar apenas alguns minutos mais cedo tendo com
isso que seguir com um transporte menos seguro, mais
desconfortável, sem apoio de uma empresa maior por trás, e além de
tudo, mais caro. Mas, como diz aquele ditado, “cada um, cada um”,
então que eles sejam felizes aonde escolheram para viajar, Mesmo
assim, não deixamos de nos preocupar com o que este tipo de
transporte pode trazer de problemas futuros para os fretamentos em
geral. Esperamos que nenhum, certo? Enquanto isso, do nosso lado,
continuamos a trabalhar mais e mais, para fazer da nossa linha
sempre um jeito melhor e menos cansativo de se levar o nosso “vai e
volta diário”. Que todas as nossas ações não sejam em vão. Obrigado
a todos os nossos colaboradores e amigos.
A Coordenação

Apesar do pessoal ainda não ter se engajado com vontade na
campanha (até o momento temos muito pouco arrecadado de apenas
três pessoas), acreditamos que na reta final ainda conseguiremos
seduzir todos os passageiros para que colaborem.
Vamos lá! Não é tão difícil assim colaborar e temos a certeza de que
fazendo a sua parte você se sentirá muito bem em ter feito a coisa
certa. Essas entidades cuidam de pessoas que realmente precisam
de nossa ajuda e, apesar de pouco, frente a tantos problemas do
mundo atual, esse grãozinho pode e será um bom começo. Pense:
gastar um pouquinho que seja para ajudar lhe trará dificuldades? Se
assim for podemos até pensar em incluí-lo nas nossas próximas
campanhas... (He! He! He! He!). Brincadeiras a parte, se for realmente
um problema gastar um pouquinho para ajudar, você ainda poderá
ajudar sem gastar nada, doando algumas roupas usadas, brinquedos,
sapatos, ou até mesmo um sabonete, uma pilha, qualquer coisa. Só
para lembrar os itens de maior necessidade das entidades são: Leite,
Açúcar, suplemento para mamadeira (Mucilon), fraldas geriátricas,
pilhas, itens de higiene pessoal, brinquedos, roupas, cobertores,
eletrodomésticos ou qualquer outra coisa que possa ser utilizada ou
vendida no bazar das entidades. Novamente digo: vamos lá! Vamos
fazer a nossa parte!

Matéria enviada por João Sérgio, Poltrona 40

Fechamento Mês de Fevereiro/2009
Graças ao bom Deus as coisas começaram a voltar ao normal no mês
de março, porém o mês de fevereiro ainda foi de “vacas magras”.
Para conhecimento de todos segue a prestação de contas do mês de
fevereiro de 2009. A partir da próxima prestação de contas esperamos
que as coisas tenham uma melhora significativa e que possamos
trabalhar mais tranqüilos e com menos preocupações.
Aproveitamos para informar que existe uma pasta com todos os
controles da nossa linha como prestações de contas, listas de
passageiros, todas as edições do Jornal e contas do Bar do Fundão.
A pasta está disponível para consulta de todos no bagageiro ao lado
do vídeo, atrás do motorista. Consultem e mantenham-na em ordem
para que todos possam se inteirar da administração do nosso busão.
FEVEREIRO / 2009
Passageiros Com Boletos
35 R$ 13.160,00

Meias (R$ 190,00)

4

R$

760,00

Urbanos SP (R$ 160,00)

1

R$

160,00

Avulsos do Mês (R$ 15,00 cada)

15 R$

225,00

Outros (entradas durante o mês)

R$

410,00

R$

180,00

Passageiros Sem Boletos

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

Matéria do Passageiro
Câncer de mama - Nada como água e sabão

Prestação de Contas

Inteiras (R$ 376,00)

SOLIDARIEDADE JÁ !!!

4

Obs: Como sempre informamos 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. Solicitamos ainda a todos que qualquer
necessidade de alteração de pagamento, saída do ônibus ou outros
problemas do gênero sejam avisados com antecedência para as
devidas providências junto à empresa Cati Rose sem prejuízos
maiores para a nossa linha.

Pessoal, recebi um email sobre o assunto acima que achei
interessante e resolvi compartilhar com vocês, afinal, saúde deve ser
tratada como prioridade pelo ser humano. Segue a íntegra do email:
“A principal causa de Câncer de Mama é o uso de anti-transpirantes!
Sim, ANTITRANSPIRANTES. A maioria dos produtos no mercado são
uma combinação de anti-transpirantes/desodorizantes. Vejam bem os
rótulos!! DESODORIZANTE está bem, ANTI-TRANSPIRANTE, não. A
concentração das toxinas provoca a mutação das células: CÂNCER..
Eis aqui a razão: O corpo humano tem apenas algumas áreas por
onde pode eliminar as toxinas: atrás dos joelhos, atrás das orelhas, a
área das virilhas e as axilas. As toxinas são eliminadas com a
transpiração. Os anti-transpirantes, como seu nome diz, evitam a
transpiração; portanto, inibem o corpo de eliminar as toxinas através
das axilas. Estas toxinas não desaparecem por artes mágicas. Como
não saem pelo suor o organismo deposita-as nas glândulas linfáticas
que se encontram debaixo dos braços. A maioria dos tumores
cancerígenos do seio, ocorrem neste quadrante superior da área da
mama. Precisamente onde se encontram as glândulas. Nos homens
parece ocorrer em menor proporção, mas também não estão isentos
de desenvolver Cancro da Mama por causa dos anti-transpirantes. A
diferença está no fato de os anti-transpirantes usados pelos homens
não serem aplicados diretamente sobre a pele; ficam, em grande
parte, nos pêlos axiais. As mulheres que aplicam anti-transpirantes
logo após rasparem ou depilarem as axilas, aumentam o risco devido
a minúsculas feridas e irritações da pele, que fazem com que os
componentes químicos nocivos penetrem mais rapidamente no
organismo. Por favor, passem esta mensagem a todas as pessoas. O
Cancro da Mama está a tornar-se tremendamente comum, e este
aviso pode salvar algumas vidas. Se de alguma forma duvidam desta
informação, podem fazer as vossas próprias investigações.
Provavelmente vão chegar à mesma conclusão.”
FAVOR DIVULGAR A TODAS AS MULHERES!!
Nota da redação: Realmente, João, em se tratando de saúde toda
informação é bem-vinda, porém vale a pena sempre pesquisar a
veracidade das informações. Pesquisem sempre! Valeu!
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Separados pelo Nascimento

Mete Bronca

Parte VII

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.

Nossas celebridades não se cansam de encontrar mais e mais pessoas
do nosso convívio com irmãos Separados pelo Nascimento...

RAFAEL e ANDRADE

BIBO PAI e BOB FILHO

Chegou a vez de grandes celebridades do nosso ônibus, e mais ainda,
colegas inseparáveis do ‘Bar do Fundão’. São eles Andrade (Bibo Pai) e
Rafael (Bob Filho). Personagens do desenho de Hanna-Barbera, Bibo Pai
e Bobi Filho mostram as aventuras vividas pelo Bob Filho, um cãozinho
manso, inteligente e educado (mais ou menos o caso), que é um grande
admirador de seu pai (aí sim, totalmente aderente no que se refere a
ensinamentos da velha guarda) e demonstra sua admiração sempre que
se refere ao pai usando frases como: "O melhor papai do mundo" ou "Meu
digníssimo pai". Pai e filho compartilham de uma grande afeição um pelo
outro (de novo totalmente aderente), mas claro que a diferença de
gerações sempre cria conflitos, por menores que sejam (é a briga pra ver
quem bebe mais...). É nesses momentos que Bibo Pai usa uma das suas
frases que marcaram bastante esse desenho: "Hei, Bob, meu filho!!!". O
coitadinho do Bob Filho tem sempre que agüentar os incansáveis esforços
de Bibo Pai para ensiná-lo lições de vida (como os ensinamentos de como
beber cerveja como se fosse choop), mas apesar de toda encrenca em
que se metem no final as coisas sempre acabam bem para eles (ou seja,
bebem juntos o trajeto inteiro... e como bebem!!!).

FABRÍCIO

LEÃO LOBO

Vamos expor hoje um dos mais conturbados irmãos de nosso colega Tet..,
digo Fabrício. Filho e irmão de jornalistas (daí vem a semelhança em não
conseguir parar de falar), Leão Lobo não queria seguir os passos de seus
familiares, mas ser ator teatral (idealizador como nosso amigo). Em 1973,
fez estréia profissional no teatro com a peça O Jardim dos Amores, com
Cleide Yáconis, mas, dificuldades financeiras fizeram com que ele se
lançasse em novos desafios. Em 1974, atuou como repórter no Jornal do
Bairro, de São Paulo e a partir daí, apaixonou-se pela profissão de
jornalista indo trabalhar em veículos como o Jornal da Tarde e a Folha da
Tarde. Em 1984, surgiu o primeiro convite para participar de programas de
TV. A estréia definitiva veio com o programa Mulheres, em 1990. Em
2001, apresentou o Melhor da Tarde junto com Astrid Fontenelle e
Aparecida Liberato. Até Junho de 2007, Leão Lobo tinha um programa
vespertino diário, o De Olho nas Estrelas, na Rede Bandeirantes, que
girava em torno das novidades da televisão e fofocas das celebridades
(viu, como disse não conseguem parar de falar). O apresentador estava
na mesma emissora com o programa Atualíssima até seu contrato acabar
e atualmente apresenta um programa na CNT junto com Marcelo Frisoni
(marido da apresentadora Ana Maria Braga), Celso Russomanno, a
bandeirinha Ana Paula Oliveira, Adriana de Castro e Rony Curvelo. Por
falar da vida pessoal dos famosos já foi processado por Susana Vieira,
Danielle Winits, Thiago Lacerda e vários outros artistas. No caso do irmão,
nós é que falamos dele. Esperamos não ser processados por isso...
PS.: logo estaremos mostrando em primeira mão o CD e DVD lançados da
banda. SP-180 e assim mostrar a todos como esta banda, literalmente, de
peso, promete estourar nos palcos (ou estourar OS palcos...). Aguardem!!

Ass. André Vianco

Só uma bronquinha não dói... - por Luiz, equipe de coordenação.
Novamente, por falta de colaboração de outrem, aqui estou eu para
compor esta coluna. Gostaria de falar hoje sobre um assunto que deveria
ser tratado com mais seriedade: a responsabilidade de cada passageiro
para com a nossa linha. É até um pouco constrangedor ter que falar sobre
o assunto, porém, têm acontecido muitos fatos que valem ser destacados.
Por exemplo, a responsabilidade de cada um para com seus pontos e
horários. Por muitas vezes tem acontecido de passageiros não se atentar
para os horários dos seus respectivos pontos, fazendo muitas vezes com
que o motorista tenha que ficar esperando o atrasado vir correndo para
pegar o fretado ou até mesmo acordar o ônibus inteiro para que acordem
o “dorminhoco” para que desça no seu ponto. Fora vezes em que o
passageiro perde o fretado ou o seu ponto de descida e ainda coloca a
culpa no motorista pelo acontecido... É demais!!! Outra coisa que tem
acontecido com muita regularidade são os passageiros que recebem o
seu boleto, “engavetam” e o perdem ou se esquecem de pagar na data
correta, só lembrando após o vencimento. Isso acarreta ter que solicitar a
empresa a geração de novo boleto, efetuar a baixa do anterior, inclusão
de multas (que sinceramente é a parte mais chata), além de todas as
dificuldades de entrega e outros trâmites. Realmente é uma parte
burocrática muito chata de tratar. Podemos destacar também as
pendências com as despesas efetuadas no Bar do Fundão. O correto
seria a própria pessoa se adiantar e efetuar o pagamento dos seus gastos
da semana anterior logo no início da semana, porém, não é o que
acontece normalmente. Vocês não imaginam como é chato ter que ficar
cobrando as pessoas, além de ter que se virar para repor o estoque de
bebidas para a próxima semana sem o capital de giro. A marcação do que
é gasto também deveria ser responsabilidade de cada um que se usufrui
do bar, afinal a prancheta para marcação está junto da geladeira, mas
nem sempre as pessoas efetuam suas marcações na hora e depois temos
que ficar “caçando” quem foi que não marcou. Muito chato mesmo!!!
Bem, espero que ninguém leve este desabafo como pessoal, afinal não
estou falando de ninguém em específico, mas de várias pessoas em
várias situações. Não pense você que, mesmo se encaixando em algum
destes fatos, que isto seja exclusividade sua. Estas ocorrências têm
acontecido com muitas e muitas pessoas, a ponto de me encorajar a
escrever esta matéria. Que todos me desculpem a franqueza e possam
entender o meu lado da história. Obrigado!
Nota da redação: Sem necessidade de maiores comentários...

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

 Vendo hidratante Victoria Secrets. R$ 35,00 cada. Falar com Cristiany,
poltrona 45.
Encomendas de cestas de pães-de-mel recheados (vários sabores)
para a Páscoa. Cestas com 3 (R$ 8,00), 5 (R$ 12,00) ou 10 (R$ 22,00)
pães-de-mel. Unitário sem cesta a R$ 2,50 ou acima de 10 unidades a
R$ 2,00. Encomendas para a Páscoa até dia 03/04. Contatos: Regina,
poltrona 17 ou por email: reyumi@terra.com.br
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