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Editorial

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

Estão tentando nos derrubar...

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

Nesta semana tivemos uma verdadeira batalha referente as
linhas de fretados que circulam na cidade de São Paulo. Um
projeto de lei (Lei 530/08) encaminhado à Câmara do Executivo
pelo Sr. Prefeito de São Paulo, instrui sobre a Política de
Mudança do Clima neste Município. Porém, apesar de muitas
boas intenções e até mesmo boas idéias, o projeto tratava
também sobre regulamentação da circulação, parada e
estacionamento de ônibus fretados ao longo do sistema metroferroviário da cidade. Com isso, todos os ônibus fretados teriam
somente que efetuar parada em uma estação de trem ou metro
para que o passageiro utilizasse este outro tipo de transporte
para chegar ao seu destino. Ora, a intenção de diminuição de
emissão de gases efeito estufa é contraditória, uma vez que, de
acordo com pesquisas, cada ônibus fretado é responsável pela
retirada média de 19 carros das ruas, o que contribui
significativamente pela diminuição dos congestionamentos
monstruosos da cidade de São Paulo e também da emissão dos
gases na atmosfera. Além disto, contribui também para a
melhoria do transporte público, que hoje, mesmo com toda a
infra-estrutura que possa ser disponibilizada, está cada dia mais
abarrotado. Outro fator é a questão dos empregos que este tipo
de transporte gera, visto que são em torno de 11 mil motoristas
entre outros profissionais ligados às empresas de transporte de
fretamentos existentes.
Diante disto enviamos email para todos os vereadores da cidade
de São Paulo e também da imprensa, na tentativa de sensibilizar
para uma análise mais cautelosa dos fatos antes da aprovação
pura e simples do projeto de lei. Espero que nossas ações não
tenham sido em vão e possamos continuar a desfrutar dos
serviços hoje oferecidos pelos fretamentos. Obrigado!
Equipe de Coordenação

Matéria do Passageiro
Cuidado nunca é demais. Fique atento !!!
por Luiz Alberto, Equipe de Coordenação (de novo...)

Nos últimos meses temos tido muitas ocorrências de ações de
ladrões que atacam passageiros de ônibus fretados, principalmente na parte da manhã (ou melhor, de madrugada). Estes
marginais normalmente utilizam motos ou bicicletas e abordam
as pessoas nas ruas tomando-lhes seus pertences como bolsas,
mochilas, laptops, celulares... Infelizmente estamos a mercê
destes covardes que por causa das drogas são capazes de tudo
para conseguir manter o maldito vício. Na nossa linha já tivemos
alguns casos (um neste mês e outros anteiores). Em todos os
casos os documentos foram recuperados, sendo levados apenas
dinheiro, cartões e cheques, porém em outras linhas os prejuízos
tem sido muito maiores, com pessoas perdendo inclusive laptops
com informações de trabalho, fotos pessoais e etc. Fora, é claro,
o prejuízo moral, pois não é nada agradável ser abordado por um
marginal armado, sem a mínima estrutura psicológica, nos
colocando em riscos maiores como a nossa própria vida.
Portanto, todo cuidado é pouco. Fiquem bem atentos em seus
pontos, nos trajetos até os mesmos, procurem pontos onde
fiquem acompanhados de mais pessoas, onde tenha uma guarita
de prédio, faça amizade com o porteiro, ou até mesmo fique
dentro de estabelecimento como padarias, postos de gasolina,
etc.. Antes de sair de casa, verifique qualquer movimentação
suspeita em sua rua. Qualquer coisa nem saia e chame um táxi
para levá-lo até um ponto seguro. Procure andar rapidamente e
sempre atento a qualquer atitude suspeita. Se precisar grite
antes mesmo de ser abordado. Porém, se o for, não reaja.
Entregue o que for solicitado, pois com certeza sua vida vale
mais do que qualquer outra coisa, seja de valor ou não.

Dia
10
12
17
22
25

Nome
Rodrigo Amador E. Rodrigues
João Sérgio Rio Rodrigues
Márcio de Souza Maia Jr
Claudio Soares
Victor Sodré Veiga

Poltrona
38
40
18
Ex-Passageiro
Ex-Passageiro

Prestação de Contas
Fechamento do mês de Abril/2009
Apesar de atrasados nas nossas informações, seguem os dados
referentes as prestações de contas do mês de Abril/2009. Para o
mês que vem teremos uma melhora (tivemos 5 novos
passageiros no mês de maio), porém já sabemos que vamos
novamente enfrentar “vacas magras”, pois 7 passageiros estão
de saída para o próximo mês. Ou seja, quando pensamos que as
coisas estavam melhorando a crise faz com que voltemos a dar
passos atrás novamente. Mas, tudo bem... Vamos levando... Só
pedimos a todos que façam propagandas boca-a-boca da nossa
linha aos seus amigos, colegas e conhecidos, na intenção de
trazermos novos passageiros para cá. Divulguem também o
nosso site, que apesar de simples e com alguns problemas tem
informações que podem ajudar na decisão de virar um dos
seletos passageiros da linha. Nesta hora precisamos da ajuda de
todos. Lembramos também que todas as prestações de contas,
bem como outros documentos pertinentes a linha, estão
disponíveis na pasta ao lado do vídeo, atrás do motorista para as
consultas de todos os passageiros. Qualquer dúvida é só
perguntar. Consultem!
ABRIL / 2009

Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
37 R$ 13.912,00
Meias (R$ 190,00)
4
R$ 760,00
Urbanos SP (R$ 160,00)
1
R$ 160,00
Passageiros Sem Boletos
Avulsos do Mês (R$ 20,00 cada)
Outros (entradas durante o mês)
Gastos do Mês
Salgados (R$ 45,00 por semana)

13

R$ 260,00
R$ 375,00

4

R$ 225,00

Informação
Happy Hour com o Bar do Fundão
Para os passageiros mais novos da linha e também para
relembrar aos mais antigos, informamos que o Bar do Fundão
está sempre abastecido com refrigerantes e cervejas na nossa
geladeira, que pelo próprio nome do bar diz, se encontra nos
fundos do nosso fretado. Ali o passageiro pode beber, marcar os
seus gastos e os mesmos serão cobrados durante a semana
seguinte ao gasto. Vale lembrar que os lucros deste
empreendimento subsidia vários projetos e eventos da nossa
linha, como festas, campanhas de solidariedade, entre outros,
portanto bebam e estarão colaborando com a linha. Às sextasfeiras, temos também salgadinhos na faixa, por conta da
empresa Cati Rose. São deliciosos e de graça, portanto podem
se deliciar. Informamos também que, como já é de praxe, ao
pedir a sua cerveja para o pessoal que não sai do lado da
geladeira na sexta-feira, não é preciso muito esforço. Fale
apenas em voz alta, clara e forte: FILHOOOO!!!! Esta é a
senha para uma cervejinha bem geladinha na mão. Divirtam-se!!!

O FRETADO DE ALPHAVILLE

Página 2

S e p a r a d o s p e l o N a s c i m e n t o – Parte XI

Pega na Minha Piada

Seguem mais e mais personalidades do nosso convívio com
irmãos soltos pelo mundo afora. Vejamos quem...
THIAGO
BONECOS DE OLINDA

Para quem é muito tímido, damos aqui algumas dicas de
cantadas infalíveis para serem utilizadas na nigth:
 Oi, teu pai é ladrão? Não? Então como é que ele roubou o
brilho das estrelas e colocou nos seus olhos?
(Esteja preparado no caso de ela responder "sim".)
 Vamos pra minha casa fazer as coisas que eu já falei pra todo
mundo que a gente fez?
 Não te dóem as pernas de fugir dos meus sonhos todas as
noites?
 Se a gente cortar os teus braços, vai ficar igual à Vênus de
Milo.
 Todas essas curvas, e eu sem freio nenhum...
 Se eu te dissesse que tem um lindo corpo, você o apertaria
junto ao meu?
 Tá quente aqui ou é só você?
 Pode me informar um caminho? Pra onde? Pro seu coração.
 Sabe o que ficaria bem em você? Eu.
 Sexo mata... quer morrer feliz?
Eu procurei "deusa" no Aurélio, e teu nome tava incluído.
 Você acredita em amor à primeira vista, ou devo passar por
aqui mais uma vez?
 Quer sair prá comer uma pizza e transar? O quê? Você não
gosta de pizza?
(Use o dedo indicador para chamar alguém e diga:)
- Eu fiz você vir até aqui usando só um dedo, imagina o que eu
faria com a mão inteira.
 Você trabalha no Google? Não? É que em você encontrei
tudo o que eu procurava...
 Bond. James Bond.

Vamos falar hoje sobre personalidades de festas populares
tipicamente brasileiras. Uma das mais conhecidas mundialmente
é o carnaval, e o de Olinda é por si uma das mais importantes,
com seus gigantescos bonecos, mais conhecidos como ‘Bonecos
de Olinda’. Pois bem, temos o prazer de ter entre nós um irmão
destes tão conhecidos personagens (as semelhanças são
tremendas...). O carnaval de Olinda é marcado pela presença
destes bonecos gigantes (opa, altura para nosso amigo não falta)
que seguem a temática da festa popular da cidade. Devido ao
seu tamanho avantajado, sua cabeça (OPAAA) torna-se um
pouco acima do normal (acima do normal e do anormal). O
primeiro boneco carnavalesco de Olinda, a surgir para divertir os
foliões, foi o “Homem da Meia-Noite”, criado em 1932, e até hoje
é um dos mais conhecidos em todo Brasil. O Homem da MeiaNoite tem a função de abrir o carnaval olindense. Expressa um
sorriso com um dente de ouro, e traja terno verde e cartola.
Carrega no braço um relógio que sempre marca o horário da
meia-noite, e desfila no sábado de carnaval à noite. Outros
personagens famosos do carnaval de Olinda: Mulher do dia,
Menino da Tarde e Menina da Tarde, e agora porque não, o
“Passageiro do Fretado”..
FABRÍCIO
BOLINHA

A Mais uma vez, voltemos a nossa infância para relembrar
alguns clássicos. Pouco depois de presenciarmos a entrada de
nosso querido amigo Teta no ônibus surgiram demasiados (mas
nunca escassos) homônimos. Vamos nos ater hoje a um dos
mais “carinhosos”: o Bolinha. Bolinha é um dos amigos da
Luluzinha, das estórias em quadrinhos. Seu verdadeiro nome é
Bolinha França, um menino gordinho (gordinho? Estou sendo
simpático...) e que adora comer (comer? Imagina... pelo menos
aqui no ônibus nunca presenciamos o Bolinha, digo, o Teta
comendo...). Gosta também de tocar violino (qualquer
semelhança dos instrumentos de corda, é mera coincidência),
mesmo mal e deixando o seu professor atordoado. É o dono do
"Clube dos Meninos" cujo lema é "Menina não Entra". Às vezes
foge da escola e é pego por Seu Miguel, o caça gazeteiros.
Bolinha é detetive nas horas vagas, conhecido por Aranha,
sempre ataca a geladeira da Lulu antes dos casos (do nosso bar
nem tanto, mas as caixas de salgadinho não escapam...) e
sempre coloca a culpa no pai da Luluzinha, Seu Jorge Palhares.
PS.: A banda SP-180 agora toca todos os sábados no bar do Torto, no
canal 4 quase esquina com a praia. Vá e confira tudo o que já foi falado
nesta coluna sobre o potencial desta ótima banda da noite santista.
Homem R$10,00 e Mulher R$ 8,00 (com flyer entregue na porta). Fale
com o Bolinha e coloque o seu nome na lista..
Ass. Maurício de Souza

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

 Pães-de-Mel recheados (vários sabores), bem-casados,
nascidos ou vividos. Tamanhos e embalagens especiais para
lembrancinhas. Contatos: Regina, poltrona 17, por email:
reyumi@terra.com.br ou no site www.docesdayumi.blogspot.com
 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.
 Está estressado? Faça aulas de bateria! Sala própria com
equipa-mentos de ótima qualidade, aulas apostiladas, para
qualquer idade. Mais informações (13) 8145-6722 ou
marcelobatera@terra.com.br

Mais Informação
Divulgue o nosso site
Para quem ainda não acessou, vai aqui uma dica: acesse e
divulgue o nosso site www.fretadosantosalphaville.com.br. Nele
você vai encontrar várias informações, inclusive o histórico da
nossa linha. Entre no nosso site e confira.
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