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Editorial

A n i v e r s a r i a n t e s do M ê s – Maio/2009

Agora vai...

Parabéns a todos os nossos passageiros e ex-passageiros que
aniversariam no mês de maio. Muitas felicidades a todos.

Após um longo período de tempo fora do ar, por inúmeros
motivos, conseguimos colocar no ar a primeira versão do site do
nosso fretado, www.fretadosantosalphaville.com.br. Mesmo sendo
uma versão inicial que ainda iremos trabalhar questões de
formatação, visual e mais informações, o site lançado já está
muito bom e terá uma importância enorme na divulgação da
nossa linha. Para esta primeira versão tivemos a colaboração
dos nossos amigos e ex-companheiros de viagem Costinha, que
montou todo o site, e Márcio Babalú, que nos cedeu espaço em
seus servidores para hospedagem. No site vocês poderão
encontrar informações sobre o histórico e outras informações da
linha, itinerário, telefones e emails de contatos, informações
sobre o jornal, inclusive links para edições anteriores, valores
mensais, dicas de convivência em fretados (colaboração da
nossa companheira Regina), classificados e links úteis.
Esperamos que todos os nossos passageiros acessem o site,
dêem sugestões e principalmente, divulguem, para que
possamos sempre prestar um melhor serviço e chegar ao nosso
objetivo maior que é ser a melhor linha de fretado da Baixada
Santista. Valeu !
Equipe de Coordenação

Matéria do Passageiro
Futebol e arte, para qualquer parte...
por Luiz Alberto, Equipe de Coordenação (de novo...)

Neste fim-de-semana que passou vimos no Brasil as finais
decisivas dos campeonatos regionais de futebol, com grandes
jogos onde a rivalidade e os nervos dos times envolvidos
estavam a flor-da-pele. Em São Paulo, por exemplo, a decisão
de Santos e Corinthians tinha, além da rivalidade antiga dos dois
times, questões de tabus, onde o Santos não perdia uma decisão
de Paulista para o rival a 79 anos, e novos fatos, como a
invencibilidade do Corinthians no campeonato, após o retorno da
série B e com a estrela do fenômeno Ronaldo brilhando como
integrante do time. Apesar da boa vontade do time da Vila
Belmiro prevaleceu o futebol da raça Corinthiana que após uma
boa vitória no primeiro jogo (3x1 com show do fenômeno)
conseguiu segurar as pontas no segundo (1x1), sagrando-se
campeão paulista, com direito até a um pequeno incêndio na
taça durante as comemorações. Já no Rio, toda a rivalidade de
Flamengo e Botafogo juntou históricos de glórias passadas com
recentes perdas de finais por parte do Botafogo e históricos de
insucessos por parte do técnico do Flamengo (Cuca). Isso levou
o jogo para um 2x2 e uma emocionante final nos pênaltis, onde
brilhou a estrela do goleiro Bruno do Flamengo, defendendo 3
pênaltis (1 durante o jogo e 2 nas disputas finais): Flamengo
campeão. Em Minas, a eterna rivalidade de Cruzeiro e Atlético.
Com uma vantagem larga construída no primeiro jogo (5x0) o
Cruzeiro acabou levando a taça de campeão mineiro com um
empate no jogo final (1x1). No Paraná o campeão foi o Atlético,
no Sul o Internacional, e por aí vai... Mas, o importante mesmo
disto tudo é enfatizar que o esporte pode e deve ser visto sempre
como integração entre as pessoas e não como estopins para
brigas e discórdias. É tão saudável ver brincadeiras entre os
torcedores quando estes não se esquecem que a rivalidade é
apenas um ingrediente a mais do esporte e não da guerra entre
as pessoas. graças a Deus, no nosso busão, pudemos perceber
que a amizade entre os diversos torcedores de times rivais
prevaleceu sobre qualquer brincadeira ou provocação. Oxalá
este exemplo de convivência possa contaminar todas as torcidas
para que possamos ter a paz estabelecida de vez em todos os
estádios brasileiros e do mundo, em todos os esportes, em todos
os povos. Parabéns aos Campeões !! E que venha o Brasileirão!!
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Marcelo Teixeira Santos
Antônio T. Vasconcelos Neto
Márcio Andrade Cipriano
Alessandro Loureiro Moura
Mikola Homenko
Fábio R. Santos
José Luiz de Castro Tellaroli
Luiz Alberto Lopes da Silva
André Vinícius D. Rodrigues
Marcio de Paiva Santos
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CONTAGEM REGRESSIVA
FALTAM 201 DIAS
PARA INAUGURAÇÃO DO TRECHO SUL DO RODOANEL

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

 Se você tem passagens da Ponte Rodoviária para vender, fale
com o Luiz (Equipe da Coordenação). Acharemos um bom negócio
para você. Preferência por passagens da Ultra e Rápido Brasil.
 Gravo fitas VHS para DVD. R$ 15,00 por fita. 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.
 Pães-de-Mel recheados (vários sabores), bem-casados, nascidos
ou vividos. Tamanhos e embalagens especiais para lembrancinhas.
Contatos: Regina, poltrona 17 ou por email: reyumi@terra.com.br
 Está estressado? Faça aulas de bateria! Sala própria com equipamentos de ótima qualidade, aulas apostiladas, para qualquer idade.
Mais informações (13)8145-6722 ou marcelobatera@terra.com.br

Passatempo
Numdômesmo...
Para os fãs do conhecido passatempo Sodoku, pedimos desculpas pela
mudança de nome, mas nosso jornal é voltado à moral e bons
costumes...
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S e p a r a d o s p e l o N a s c i m e n t o – Parte X

Pega na Minha Piada

Mais personalidades descobertas no nosso convívio com irmãos
soltos pelo mundo afora. Seguem os “felizardos”...
GALACHO
ANDRÉS SANCHES

Estas são frases retiradas do livro 'Desordem no Tribunal'. São
coisas que as pessoas realmente disseram, e que foram
transcritas textualmente pelos taquígrafos, que tiveram que
permanecer calmos enquanto estes diálogos realmente
aconteciam à sua frente.
================ // ==================

Advogado: Qual é a data do seu aniversário?
Testemunha: 15 de julho.
Advogado: Que ano?
Testemunha: Todo ano.
================ // ==================

Advogado: E de que modo a sua doença afeta sua memória?
Testemunha: Eu esqueço das coisas.
Advogado: Você esquece... Pode nos dar um exemplo de algo
que você tenha esquecido ?
Hoje homenagearemos nossos colegas corinthianos do fretado.
Em clima de comemoração do título paulista (invicto) de 2009
traremos hoje o presidente desse tradicional clube brasileiro,
Andrés Navarro Sánchez (Limeira, 24 de dezembro de 1963).
Empresário e dirigente de futebol brasileiro, atual presidente do
Sport Club Corinthians Paulista, eleito por meio de voto direto
após ter cumprido um mandato tampão desde outubro/2007 no
lugar de Alberto Dualib, presidente por 14 anos que saiu por
escândalos policiais. Ingressou mais ativamente na vida política
do clube em 1994, quando assumiu o posto de diretor de futebol
amador. Em 2002 se tornou vice de esportes terrestres e
conselheiro vitalício. Em 2004, formou grupo de oposição a
Dualib, e após acordo com o mesmo Dualib, virou vice de futebol
em substituição a Antonio Roque Citadini, em 2005. Pegou um
Corinthians em fase ruim, caindo para a 2ª. divisão do futebol
brasileiro, porém com o retorno do mesmo no ano seguinte a
elite do futebol teve seu mandato fortalecido. A última jogada de
marketing tem sido um sucesso: trouxe o jogador Ronaldo
==Fenômeno para fazer parte da equipe e ganhou de vez a
torcida da Fiel. Já seu irmão do fretado nós nem sabemos para
que time torce (no bom sentido, é claro !!!).
FABRÍCIO
POGOBOL

================ // ==================

Advogado: Qual foi a primeira coisa que seu marido disse
quando acordou aquela manhã?
Testemunha: Ele disse, 'Onde estou, Bete?'
Advogado: E por que você se aborreceu?
Testemunha: Meu nome é Célia.
================ // ==================

Advogado: Seu filho mais novo, o de 20 anos...
Testemunha: Sim.
Advogado: Que idade ele tem?
================ // ==================

Advogado: Sobre esta foto sua... O senhor estava presente
quando ela foi tirada?
================ // ==================

Advogado: Então, a concepção do seu bebê foi em 08 / agosto?
Testemunha: Sim, foi.
Advogado: E o que você estava fazendo nesse dia?
================ // ==================

Advogado: Ela tinha 3 filhos, certo? Quantos meninos?
Testemunha: Nenhum
Advogado: E quantas eram meninas?
================ // ==================

Advogado: Poderia descrever o suspeito?
Testemunha: Ele tinha estatura mediana e usava barba.
Advogado: E era um homem ou uma mulher?
================ // ==================

Advogado: Quantas autópsias o senhor já realizou em pessoas
mortas?
Testemunha: Todas as autópsias que fiz foram em pessoas
mortas...
================ // ==================

Advogado: Aqui na corte, para cada pergunta que eu lhe fizer,
sua resposta deve ser oral, Ok? Que escola você freqüenta?
Testemunha: Oral.
================ // ==================

Atendendo a pedidos, hoje seremos “obrigados” (como se isso
não fosse divertido também para nós) a expor um carinhoso,
mas não menos importante, apelido de nosso amigo Teta (se
ficar chamando ele de Fabrício, é capaz de alguém se perguntar:
“Fabrício, quem é esse? È novo no ônibus?”). Nosso querido
POGOBOL!!!! Esse surgiu após alguns quiques, ehr.. digo,
algumas corridas de nosso amigo para poder pegar o ônibus.
Lançado pela Estrela em 1987, o pogobol em pouco tempo virou
febre (assim como esperamos que a banda SP180, do nosso
amigo vire). Não havia criança que não o desejasse (no caso
dele é um pouco mais difícil “rolar” esse ‘desejo’). Sua forma oval
(opa!) com uma plataforma no meio (eita!) representava uma
nova maneira de brincar, ou seja, locomover-se pulando com o
brinquedo (olha ele aí correndo atrás do ônibus). Era uma
novidade que divertia não só os pequenos, como muita gente
grande também (no nosso caso divertiu, e continua divertindo,
muita gente, por muito tempo).
PS.: Sobre a banda SP-180 temos uma importante notícia a dar: ao
completar um ano de existência a banda agora toca todos os sábados no
bar Torto, no canal 4 quase esquina com a praia. Valer a pena conferir
como os caras tocam bem (no bom sentido, é claro...). Compareça e
confira! Homem R$10,00 e Mulher R$ 8,00 (com flyer entregue na porta).
Fale com o Pogob..., quer dizer, com o Fabrício e pegue seu flyer.
Ass. J.K. Rowling

Advogado: Doutor, antes de fazer a autópsia, o senhor checou o
pulso da vítima?
Testemunha: Não.
Advogado: O senhor checou a pressão arterial?
Testemunha: Não.
Advogado: O senhor checou a respiração?
Testemunha: Não.
Advogado: Então, é possível que a vítima estivesse viva?
Testemunha: Não.
Advogado: Como o senhor pode ter essa certeza?
Testemunha: O cérebro dele estava num jarro sobre a mesa.
Advogado: Mas ele poderia estar vivo mesmo assim?
Testemunha: Sim, é possível que ele estivesse vivo e cursando
Direito.
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