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Editorial

P r e s t a ç ã o d e C o n t a s – Parte II

Ganhamos uma batalha mas ainda falta a guerra...

Fechamento do mês de Maio/2009

Em votação na sessão do último dia 03 de junho na Câmara do
Executivo, foi aprovado o projeto de lei (Lei 530/08), apresentado
pelo Sr. Prefeito de São Paulo, que tratava sobre a Política de
Mudança do Clima no município de São Paulo, porém, com o
artigo 47 que abordava o sistema de ônibus fretados alterado,
resultado da mobilização que se estendeu desde emails de
pessoas interessadas como nós, por exemplo, para todos os
vereadores, como também com reuniões de representantes das
empresas com os representantes do povo na Câmara. Com isto,
ficou estabelecido que, de proibidos na primeira versão do
projeto, passarão a fazer parte de um estudo para regulamentar
e disciplinar a categoria, ou seja, o sistema de ônibus fretados
será tratado em legislação específica, que deverá ser enviada
pelo prefeito em até 60 dias, a partir da publicação da lei.
Queremos aqui agradecer a todos os que se pronunciaram e que
contribuíram com esta luta para fazer com que os fretamentos
fossem tratados como uma das soluções para os problemas de
trânsito e não como um dos vilões da história.
Outro assunto que gostaríamos de destacar é sobre os assaltos
acontecidos na cidade de Santos com usuários de ônibus
fretados (matéria da nossa edição de número 14 de O FRETADO
DE ALPHAVILLE). Muitas pessoas indignadas com os
acontecimentos, ligaram para o disque-denúncia e com isso
colaboraram para fazer uma forcinha junto ao policiamento da
cidade, na intenção de acabar com tais ocorrências. Agora,
tivemos a informação de que um dos meliantes que atuava na
região do canal 2 foi preso esta semana. É claro que isto não
acaba com todos os malfeitores de nossa cidade e nem fará
acabar com todas as ocorrências sobre segurança, mas como
sempre dissemos já é uma pequena semente para diminuição da
mesma. Tomara estas ações tomadas tenham sido produtivas e
despertem outras sementes pelo caminho.
Equipe de Coordenação

Como já havíamos adiantado na edição passada, o mês de maio
foi o melhor desde que assumimos a linha, porém para o mês de
junho já tivemos a saída de 7 passageiros e com isso voltamos a
ficar, como dizem, “mal na fita”. Mas, vamos lá! Temos a certeza
de que as coisas vão melhorar, como já estão para o próximo
mês. Portanto, continuem fazendo a propaganda boca-a-boca da
nossa linha aos seus amigos, colegas e conhecidos, e também
divulgando o nosso site (www.fretadosantosalphaville.com.br)
que mesmo com pouco tempo já tem dado ares de que será
muito importante na nossa recuperação. Novamente lembramos
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 consulta de todos.
Qualquer dúvida é só perguntar. Consultem!

P r e s t a ç ã o d e C o n t a s – Parte I
É na negociação que também mostramos nosso trabalho !
Na verdade temos uma boa e uma má notícia para passar aos
nossos queridos passageiros. A má notícia é que, no início do
mês de maio recebemos um informativo da empresa Cati Rose
onde a mesma dispunha sobre o aumento do nosso fretamento.
Pela portaria da Artesp, órgão regulador dos fretamentos de São
Paulo, os ônibus intermunicipais poderiam majorar suas tarifas
em 9,07% em conseqüência da elevação dos custos
operacionais, combustível, óleos lubrificantes, etc, etc, etc... Com
isso nossa passagem passaria de R$ 376,00 para R$ 410,10 já
no mês de Junho/2009. Porém, em uma negociação, conduzida
pelo nosso querido Coordenador/Motorista Neto junto à Cati
Rose, conseguimos, uma majoração menor dos preços e
também um tempo maior para aplicação da mesma, ou seja, que
ela fosse válida apenas a partir da mensalidade do mês de
Agosto/2009. Portanto, caros amigos, a partir do mês de Agosto
de 2009 as nossas tarifas estarão da seguinte forma:
INTEIRAS

R$ 400,00
MEIAS

R$ 210,00
URBANOS

R$ 180,00
AVULSOS

R$ 20,00
Espero que, apesar do aumento, que indiscutivelmente é
necessário (já estamos com o preço atual a muito mais de um
ano), todos levem em consideração os nossos trabalhos de
negociação para poder manter a todos um ótimo serviço com um
preço condizente com a realidade do nosso país. Esperamos que
todos estejam de acordo com nossas atitudes. Qualquer coisa
estaremos sempre abertos a críticas e sugestões.

MAIO / 2009

Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
42 R$ 15.792,00
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)

21

R$ 420,00
R$ 150,00

4

R$ 180,00

Informação
Happy Hour no Bar do Fundão
É, gente! O “FILHOOOO!!!!” para pedir uma cervejinha gelada
no nosso Happy Hour das sextas-feiras pegou de vez. Agora
todo mundo adotou o procedimento, quer dizer, quase todo
mundo, pois temos alguns “beloteiros” que insistem em ser antisociais e não entram na brincadeira. Tudo bem! Em todo lugar
tem gente legal e gente chata e não será o nosso busão que
fugirá à regra, não é mesmo? Bem, para quem ainda não
entendeu é o seguinte: nas sextas-feiras e vésperas de feriado
temos no nosso Bar do Fundão um completo abastecimento de
bebidas (refrigerantes e cervejas) onde os passageiros podem
beber, marcar e os seus gastos serão cobrados somente durante
a semana seguinte ao gasto. Porém, temos um acordo entre os
bons bebedores que é a seguinte: para pedir a sua bebida ao
pessoal que não sai do lado da geladeira 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.
Aproveitamos para relembrar a todos que os lucros deste
empreendimento subsidiam vários projetos e eventos da nossa
linha, como festas, campanhas de solidariedade, jornal, entre
outros, portanto bebam e estarão colaborando com a linha. Às
sextas-feiras, temos também salgadinhos na faixa, por conta da
empresa Cati Rose. São deliciosos e de graça, portanto podem
se deliciar. O importante é se divertir e relaxar, sempre !!!
AVISO IMPORTANTE: após constantes pedidos dos bebedores
de plantão o Bar do Fundão resolveu fazer uma promoção:
PROMOÇÃO “De Pai pra FILHOOOO!!!”
1 Cerveja ou refrigerante = R$ 2,00
2 Cervejas ou refrigerantes = R$ 3,00
3 Cervejas ou refrigerantes = R$ 5,00
4 Cervejas ou refrigerantes = R$ 6,00
E por aí vai... Além de prestigiar os bons bebedores vamos
incentivar as pessoas a nunca beber em números ímpares pois
dá muito azar. Não é demais? Aproveitem ! É o Bar do Fundão
indo de encontro ao desejo de seus clientes !!
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Separados pelo Nascimento – O Fim de uma Era

Pega na Minha Piada

É com muita dor no coração que informamos o encerramento da
coluna “Separados pelo Nascimento”. Não porque tenham se
esgotado as personalidades em nosso busão que possam
aparecer em novas edições (aliás, se continuássemos isso não
teria fim nunca), mas apenas para mudar um pouco a cara das
nossas edições e assim não deixá-las maçantes, dando chance
para novas colunas surgirem, como é o caso da nova coluna que
vocês verão mais abaixo. Neste tempo, porém, em que foi a
melhor coluna deste jornal, com exatas 11 edições, tivemos na
berlinda nada mais nada menos do que 12 personagens,
digamos assim, SECUNDÁRIOS, e apenas um, sim, apenas 1,
verdadeiramente PRINCIPAL, com nada mais nada menos que,
11 irmãos largados pelo mundo. Portanto, nada mais justo que
agradecer a todos e prestar honrosamente uma homenagem ao
nosso principal freqüentador desta coluna:
MUITO OBRIGADO, MR. FABRÍCIO E SEUS IRMÃOS !!!!

Esta é pra aqueles que não sabem beber direito. Troubleshooting
da cerveja (os problemas mais comuns e suas soluções):
☺Problema: Pés frios e molhados
Causa: Copo sendo segurado em ângulo incorreto
Solução: Vire o copo de boca para cima.
☺Problema: Pés quentes e molhados
Causa: Você se mijou
Solução: Vá se secar no banheiro mais próximo
☺Problema: Cerveja estranhamente pálida e sem gosto
Causa: O copo está vazio
Solução: Compre outra cerveja
☺Problema: A parede a sua frente está cheia de lâmpadas
Causa: Você caiu de costas no chão
Solução: Reposicione seu corpo a 90° do solo
☺Problema: Sua boca está cheia de guimbas de cigarro
Causa: Você caiu de cara no chão. Deve ter se reposicionado
a mais de 90° do solo e meteu a fuça no chão
Solução: Re-reposicione seu corpo a 90° do solo
☺Problema: Cerveja sem gosto e frente da camisa molhada
Causa: Fora da boca. Copo aplicado em área incorreta.
Solução: Vá ao banheiro mais próximo e treine num espelho
☺Problema: O chão está borrado.
Causa: Você está olhando através do fundo de um copo vazio
Solução: Compre outra cerveja
☺Problema: Reflexo de caretas na água do vaso sanitário
Causa: Você está tentando vomitar
Solução: Por o dedo na garganta
☺Problema: O chão está se movendo
Causa: Você está sendo carregado ou arrastado
Solução: Procure saber se estão te levando para outro bar
☺Problema: A sala ficou estranhamente escura
Causa: O bar fechou
Solução: Pergunte ao garçom o endereço de sua casa
☺Problema: O motorista de taxi é um elefante cor-de-rosa
Causa: Você bebeu demais
Solução: Peça ao elefante para ir ao hospital mais próximo

PS.: Não é porque a coluna acabou que a banda SP-180 deixará de ter
seu espaço em nosso jornal. Continuaremos a informar sobre suas
apresentações e incentivando a todos a comparecer. No momento, por
exemplo, ela está sendo a melhor banda das noites de sábado no bar do
Torto, no canal 4 quase esquina com a praia. Apareça por lá e confira !!!
Ass. Bono Vox – U2

Cruzamentos Trágicos - Parte I
Em nossa nova coluna, que está sendo lançada nesta edição,
veremos como alguns possíveis cruzamentos poderiam ter
originado seres bizarros com os quais convivemos todos os dias
no nosso querido fretado. Importante ressaltar que esta é uma
série de ficção, portanto qualquer semelhança terá sido mera
coincidência. Apreciem os cruzamentos trágicos de hoje:
SÉRGIO NORONHA
ZECA PAGODINHO
ANDRADE

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

 Vendo apto 2 dorms com dependência de empregada, 96 m2,
na Av. Afonso Pena entre canal 5 e Oswaldo Cochrane, Falar
com Negão, quer dizer, com Renato, poltrona 41.
 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, com Luiz, equipe de coordenação
ou ainda por email: matheus_ssantos@hotmail.com.
 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
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