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Editorial

Matéria do Passageiro

Infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer...

Hoaxes: quem não sabe o que é, aqui vai

É com muita vergonha e decepção que somos obrigados a
admitir: o ser humano está cada vez mais introspecto em seus
próprios problemas e nem sequer é capaz de olhar para os lados
e ver que somos também responsáveis pelos problemas do
mundo ao nosso redor.
Digo vergonha e decepção porque, após um mês de Campanha
para arrecadação de doações, tivemos uma quantidade ínfima
de pessoas que realmente fizeram algo para ajudar. Tentamos
direcionar as doações para itens mais prioritários das entidades,
mas informamos também que qualquer tipo de doação seria
bem-vinda, e o que se viu foram pouquíssimas doações tanto
dos itens prioritários como de quaisquer outras. Das poucas
doações, a maior parte foram roupas, sapatos e brinquedos,
mas, infelizmente, o que realmente predominou foi o descaso da
maioria das pessoas para com o projeto, sem ao menos se dar
conta da importância desta para as entidades que estamos
ajudando.
O que nos deixa ainda mais tristes e desolados é saber que
dentro da nossa seleta lista de passageiros não temos ninguém
que possamos pensar que uma pequena ajuda faça falta ou pese
em seus respectivos orçamentos familiares. Temos aqui pessoas
que são capazes de gastos grandiosos com uma balada, com
uma viagem, com estética, qualquer coisa, menos com uma
simples ajuda ao próximo...
Bem, não estamos aqui para julgar ninguém, mesmo porque
cada um deve saber, no seu íntimo, o que deve ser mais
importante: para si: um mundo melhor ou apenas ele próprio.
Aos que participaram da campanha, todas as doações, não
importam quais, foram importantíssimas para as entidades.
Nossos sinceros agradecimentos. Todos, sem exceção, foram
nota 1000. As crianças e idosos ajudados lhes são muito gratos.
Sobre a intenção de prosseguir com a campanha, cada mês para
uma entidade, bem, diante do “insucesso” desta edição
estaremos repensando em novas formas de ajuda. Talvez esta
realmente não tenha sido a melhor. Se alguém tiver uma nova
idéia estaremos abertos a novas experiências. O importante é
continuarmos tentando.
Equipe de Coordenação

Matéria enviada por Regina, Poltrona 17

Campanha Busão Solidário
Nesta sexta-feira, dia 03, encerramos as arrecadações para as
entidades beneficiadas (Creche Maria José e Asilo Sociedade
São Vicente de Paula). No final de semana todas as doações
serão entregues nestas entidades e na próxima edição do jornal
estaremos informando a contabilização destas doações (itens e
quantidades entregues em cada uma). Fica aqui o convite para
que todos continuem fazendo algo para melhorar a vida de
pessoas necessitadas, que aliás foi o objetivo maior da
campanha: além do pequeno grãozinho de contribuição, a
conscientização das pessoas para este assunto. Queremos aqui
agradecer a todos os colaboradores. Gratos!

AnIversariantes do Mês - Abril / 2009
Nossos sinceros votos de felicidades e parabéns a todos os
aniversariantes deste mês:
Dia
3
11
21
27
30

Nome
Celso Arosa Monteiro Filho
Hélio Ferreira Cravo Neto
Tânia Santana Balthazar
Emanuel Esteves de Oliveira
Osmar Couto Jr

Poltrona
30
Ex-Passageiro
27
37
5
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Não vou nem escrever "estava eu surfando pela web..." porque
tudo que escrevo é com base na rede. Aliás, a grande maioria de
meus conhecimentos gerais se baseia em notícias lidas da web.
Convenhamos que é muito mais fácil abrir um site de notícias e
ler o que lhe interessa do que esperar o horário do seu jornal
televisivo favorito, não? Sobre o assunto de hoje, quem aqui não
recebe dezenas de spams, correntes e emails com hoaxes?
Para quem não sabe: "dá-se o nome de hoax ('embuste' numa
tradução literal) a histórias falsas recebidas por e-mail, sites de
relacionamentos e na internet em geral, cujo conteúdo, além das
conhecidas correntes, consiste em apelos dramáticos de cunho
sentimental ou religioso, supostas campanhas filantrópicas,
humanitárias ou de socorro pessoal ou, ainda, falsos virus que
ameaçam destruir, contaminar ou formatar o disco rígido do
computador" (conteúdo extraído do Wikipedia).
Tive a idéia de escrever esta matéria depois de ter escutado de
uma pessoa que leu na internet que "o mundo vai acabar em 20
de dezembro de 2012". Ah tá, não vou agendar nada para depois
desse dia então.
Abaixo seguem alguns hoaxes populares e que já enganaram
muita gente:
- O Orkut estará se tornando pago e para não ter sua conta
cortada é preciso repassar um mensagem à todos na sua lista
de contatos;
- Portadores de Aids estão colocando seringas contaminadas
com o vírus sob assentos de cinema e ônibus como uma forma
de vingança;
- Juntar 1.000.000 anéis de lata de refrigerante lhe dá o direito de
trocar por uma cadeira de rodas;
- Os absorventes íntimos recebem uma dosagem de asbesto
com a finalidade de aumentar o sangramento;
- Tossir forte e pausadamente simula uma massagem cardíaca
no caso de uma pessoa estar sofrendo um infarto.
- Certas marcas de batons contêm chumbo e podem causar
câncer;
- O telefone é clonado se digitar 90#;
- LSS (Lauril Sulfato de Sódio) no xampu causa câncer;
- O número impresso na parte de baixo da caixinha de leite
indica a quantidade de vezes que o conteúdo foi re-pasteurizado;
- O uso de desodorante anti-perspirante causa câncer de mama’.
É sempre bom fazer uma pesquisa para verificar a autenticidade
de uma mensagem antes de repassar aos seus amigos e fazer
papel de bobo.
A principal característica de um hoax é a famosa frase "repasse
para seus amigos". Ademais, é bom observar seu conteúdo, veja
se há erros gramaticais (um texto sério é escrito por alguém
sério, e não por um AmIgU FoFuXoOoOoO), coerência dos fatos,
data, local e nomes citados e procure "jogar no Google" pra
obter mais fontes sobre a informação.
Nenhum e-mail com procedimentos relacionados à saúde deve
ser levado à sério, a não ser que seu médico confirme.
E pra finalizar, só para matar a curiosidade, sabe o que é aquele
número estampado na parte de baixo da caixinha de leite? Na
verdade é só o indicador da posição da bobina na máquina de
fabricação das embalagens. Então, parem de ficar revirando as
caixas de leite no supermercado!
Nota da redação: Esta matéria veio de encontro ao que comentamos na
matéria do João na edição anterior, de que toda informação é importante,
porém deve-se sempre pesquisar a veracidade dos fatos. Pesquisem
sempre ! Vale a pena procurar saber mais sobre os assuntos para não
ficar enchendo a caixa de email dos amigos com coisas inúteis. Valeu !
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Separados pelo Nascimento

Mete Bronca

Vejamos quem os nossos comentaristas descobriram em nosso meio que
continuam com seus irmãos Separados pelo Nascimento...

Esta coluna foi criada para qualquer manifestação dos nossos
passageiros com relação ao nosso dia-a-dia. Enfatizamos que os artigos
aqui publicados são de inteira responsabilidade do seu escritor.

Nessa edição pouparemos muitas palavras, pois, ao montar as
fotos de algumas personalidades e seus irmãos, foi impossível
descrever tamanha semelhança. Então, ao invés de cansarmos
nossos caros leitores com lamurias, observemos pois as
imagens falam por sí só. Valem muito mais que mil palavras.
JOÃO SÉRGIO

CHARLES CHAPLIN

ARTHUR

GUARDA JUJU

Falam ou não falam por sí mesmas??? Quanta coincidência...
FABRÍCIO

TORTUGUITA

Vamos ver hoje, também, os irmãos Tortuguita e Tet..., digo
Chef, ehr, digo, Fabrício. O único chocolate (isso eles dizem por
que não conhecem nosso amigo...) no formato de tartaruga. Com
algumas opções de sabores de recheio, como brigadeiro,
baunilha, chocolate branco e, agora com a descoberta do nosso
ilustre amigo, também de marshmallow. Não deixe de conhecer
essa novidade (tanto o chocolate, quanto a banda Mr.Potatto and
his Tomatoes, ou melhor, a banda SP-180). Um chocolate com
recheio super cremoso, rico em cálcio e também fonte de
vitaminas e ferro. Nisso eles também são muito parecidos: os
dois levam ferro !!!
PS.: A banda de peso, SP-180, agora com CD, DVD e camisetas, está a
todo vapor, estourando os palcos da noite santista. Em breve estaremos
mostrando, em primeira mão, aqui no nosso busão, para que todos
saibam o que estão perdendo em não freqüentar os locais onde eles
tocam. É imperdível !!!
Ass. Paulo Coelho

Aconteceu no Fretado
Esta nova coluna vem de encontro a nossa necessidade de informar a
todos os nossos queridos passageiros sobre as muitas asneiras que se
falam ou que acontecem dentro do nosso busão e que nem todos ficam
sabendo. Quem se lembrar de “pérolas” para incluir nesta coluna, por
favor, não se acanhem. Tentaremos não dar nomes aos “bois” para
preservar as suas identidades secretas...

Esta aconteceu na última terça-feira. Antes de descer do ônibus
em seu ponto, um passageiro conversava com um integrante da
equipe da coordenação, e o motorista só escutando:
- Então, tá ligado, se o Santos não ganhar da Portuguesa, tá
ligado, vai ficar difícil, tá ligado. Aí a gente tem que torcer para
o Santo André, tá ligado, e para o Santos ganhar da Ponte, tá
ligado. E lá em Campinas vai ser difícil, tá ligado...
Eis, então, que o motorista não agüenta e fala:
- Oche !!! Não dá pra “DESLIGAR” isso aí, não???

Educação é o mínimo que se espera... – por Regina, poltrona 17.
Sexta-feira, como todos sabem, é dia de DVD's musicais. É meio
complicado quando os gostos se divergem tanto, né? Eu já vi
discussões e reclamações por causa disso, mas desde que não
contenha material ofensivo e impróprio pro local, sou a favor de
que todos passem na TV. Há algumas sextas-feiras atrás,
enjoada de tanto pagode e repetições de Diogo "Justin
pagodeiro" Nogueira (vejam bem, eu não estou criticando, só
disse que estava enjoada de ver DVD's repetidos), catei uns
clipes de músicas dos anos 80 no YouTube e trouxe com o
intuito de descontrair um pouco. Confesso também que ficou um
pouco enjoativo por se estender tanto (36 clipes é muita coisa...),
porém é triste ver que um elemento, por falta do que fazer, por
falta de educação, por querer se aparecer ou por excesso de
cerveja na cabeça, ficava gritando "TIRA! TIRA ESSA M****".
Quero aqui fazer uma reclamação: acho que essa pessoa
deveria usar um pouquinho a cabeça e lembrar que o único
DVD que ela trouxe foi motivo de muita reclamação e mesmo
assim o filme passou inteirinho no fretado e por isso não tem
moral nenhuma para mandar tirar o DVD de ninguém. Se não
curte o DVD que tá passando, escute seu MP3 player, leia um
livro, converse ou durma, mas largue de ser egoísta e guarde
seus gritos para si, porque tem gente que gosta e está tentando
assistir o DVD! Quanto à coordenação, sei que não é papel desta
ser babá de moleque mal educado, mas se puder intervir quando
acontecer esse tipo de comportamento super desagradável, eu
agradeceria.
Nota da redação: Apenas para constar, quando o fato aconteceu, nós
tentamos de todas as formas civilizadas possíveis fazer com que esta
pessoa se calasse. Porém, como todos sabem, educação e boas
maneiras são virtudes que vem de berço e não podem ser ensinadas
nesta altura da vida das pessoas. Infelizmente só tenho a lamentar o
ocorrido e esperar que esta situação desagradável não se repita. De
minha parte peço desculpas a todos.

Pega na Minha Piada
Lógica Portuguesa: um brasileiro em Lisboa, numa sexta-feira
perguntou a um comerciante local se ele fechava no sábado. O
vendedor disse que não. No sábado, então, o brasileiro voltou à
loja e deu com a cara na porta. Na segunda, cobrou irritado:
- Português, o senhor não disse que não fechava no sábado!
E o homem respondeu:
- Ora, pois! Como vamos fechar se não abrimos?

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

 Vendo hidratante Victoria Secrets. R$ 35,00 cada. Falar com
Cristiany, poltrona 45.
 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.
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