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Editorial
Todos precisam de descanso...
Bem, pessoal! Como todas as pessoas que trabalham
arduamente durante um ano inteiro para poder ter alguns dias de
férias, este editor que lhes escreve terá o seu merecido
descanso durante o mês de julho. Com isso, vocês também terão
os merecidos descansos destas incríveis baboseiras que são
escritas quinzenalmente neste jornal, “O Fretado de Alphaville”.
Mas, não fiquem tão alegres assim. Daqui a exatos um mês,
estaremos de volta com mais e mais baboseiras para todos.
AGUARDEM !!!
Aproveitamos para informar também que, durante estas férias
qualquer problema referente ao nosso busão deverá ser levado
ao nosso querido Coordenador-Motorista Neto. Caso aconteça
de algum dia ele também não estar presente podem levar o caso
para a Regina ou Cristiany (poltronas 17 e 45 respectivamente)
que ele voltando será comunicado por elas.
Outro assunto que gostaria de abordar nesta edição de “saída de
férias” são as determinações da Prefeitura de São Paulo para
com a circulação dos ônibus fretados na cidade. Gostaria de
solicitar a todos que fiquem tranqüilos quanto ao nosso fretado,
pois de todos acho que somos os menos atingidos. O que
acontece é que, pelas determinações, as ruas por onde
passamos não terão impedimentos de circulação e portanto
continuaremos a operar sem problemas. Vale lembrar que
mesmo assim estamos na briga juntamente com todas as demais
linhas, tanto de Santos como de outras cidades como da região
do ABC e interior de São Paulo, além é claro dos próprios ônibus
fretados da cidade, seja de empresas seja de particulares.
Pelas últimas pesquisas e notícias tudo leva a crer que os
procedimentos não serão adotados, pelo menos em primeira
instância, visto que as empresas de ônibus juntamente com o
sindicato, caso não consigam entrar em acordo, entrarão com
liminar para impedir esta insanidade do querido prefeito.
Informamos ainda que a Cati Rose está a frente deste assunto e
nos manterão informados sobre qualquer novidade através do
Neto. Por enquanto, o máximo que nós, passageiros, podemos
fazer é enviar emails aos vereadores da cidade, à mídia e a
todos que possam estar ajudando neste caso. No mais, fiquem
calmos que todos continuarão ter este transporte de qualidade
que temos hoje. Um abraço a todos e BOAS FÉRIAS PRA MIM !!
Luiz - Equipe de Coordenação

Informação

Hífen: hífen não é usado quando o prefixo termina em vogal e a
segunda parte da palavra composta começar com “r” e “s”.
Nesses casos as consoantes “r” e “s” devem ser duplicadas. Ex:
antissocial, contrarregra. Também quando se perdeu a noção de
que a palavra é composta. Ex: paraquedas, parabrisas. Quando
a vogal que encerra a primeira parte da palavra composta for
diferente da que inicia a segunda também não é mais usado. Ex:
autoescola, extraoficial. O hífen somente será mantido depois
dos seguintes prefixos: ex, sem e vice. Também se o prefixo
terminar em “r”e o elemento seguinte é iniciado por outro “r”. Ex:
inter-regional. Também se o prefixo terminar com a mesma vogal
que inicia o segundo elemento. Ex: auto-observação. Também
se o prefixo for acentuado graficamente. Ex: pré-aviso. E
também antes da letra “h” em palavras compostas. Ex: antihigiênico.
Acento Diferencial: não há acento diferencial nas palavras:
- para (flexão do verbo parar no presente, 3ª pessoa do
singular). Ex: O aparelho para de funcionar sem motivo.
- pelo (sinônimo de cabelo). Ex: o doberman é um cão de pelo
curto.
- polo (extremidade do planeta Terra). Ex: O polo Norte
permanece congelado durante todo o ano.
- pera (fruta). Ex: prefiro pera à maçã.
Mantém-se os acentos que diferenciam a flexão da terceira
pessoa, no singular e no plural, nos verbos terminados em “er” e
“ir”. Ex: Ele mantém o acordo; eles mantêm o acordo.
Mantém-se a acentuação do verbo “pôr”, para distinguir da
preposição “por”. Ex: Você deve pôr as contas em dia, por minha
culpa.

FESTA JUNINA NO BUSÃO
Ok, nós sabemos que já estamos no mês de julho e que as
festas juninas, ou seja, do mês de junho, já passaram, porém,
por pura falta de tempo dos organizadores de festas deste
ônibus vamos fazer a festa agora em julho. Pelo menos é início
do mês, né pessoal?
Bem, então estão todos convidados para participar. Será durante
o happy-hour desta sexta-feira, dia 03 de julho de 2009. Vamos
ter comes, bebes, decoração típica e, caso alguém se habilite,
pode vir vestido a caráter também (que mico, hein?). Só não vale
fogueira, ok? Fica então o convite:

FESTA JULINA NO BUSÃO
HAPPY-HOUR
DIA 03 DE JULHO DE 2009
Patrocínio do nosso

Busão também é cultura
Para que todos tenham conhecimento das novas regras do novo
acordo ortográfico da Língua Portuguesa, “O Fretado de
Alphaville” dá uma mãozinha. Seguem abaixo algumas dicas:
Trema: está extinto. Mantem-se apenas em palavras de origem
estrangeira e suas derivadas. Ex: Müller, mülleriano.
Ditongos Abertos: Não se usa mais o acento agudo nos
ditongos abertos “ei” ou “oi” em palavras paroxítonas. Ex: apoia
(verbo apoiar, 3ª pessoa do singular), ideia. Mantem-se o acento
agudo nos ditongos abertos “ei”, “oi” e “eu” em palavras oxítonas.
Ex: papéis, herói, troféu.
Hiatos: Elimina-se o acento das palavras terminadas em “eem” e
“oo”. Ex: veem (verbo ver, presente, 3ª pessoa do plural), enjoo.
Vogais Tônicas “i” e “u”: não há acento no “i” e no “u” tônicos
quando veirem depois de um ditongo em uma palavra
paroxítona. Ex: feiura. Não há acento agudo nas formas verbais
em que o “u” tônico está no radical do verbo. Ex: averigue (verbo
averiguar, presente do subjuntivo, 1ª e 3ª pessoas do singular).
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O BAR DOS AMIGOS DO BUSÃO

O FRETADO DE ALPHAVILLE
Cruzamentos Trágicos - Parte I

Utilidade Pública

Bem pessoal, dando continuidade à nossa nova coluna com
possíveis cruzamentos que poderiam ter originado seres bizarros
aqui do busão, e estando este seu editor saindo de férias, o
Fretado de Alphaville vai abaixo brindá-lo, não apenas com dois
cruzamentos, mas sim com várias “loucuras da ficção científica”.
Vejamos os escolhidos:
DALIP SINGH
MAÇARANDUBA
MÁRCIOARANDUBA

Gripe Suína ou Gripe A (Influenza A)

BARTOLOMEU

MIELE

ROCK BALBOA

TUTUBARÃO

DENILSON

RICARDINHO

GUARDA JUJU

FUTEBOL

BANHA AO QUADRADO

ARTHUR

CRIS

RENATO NEGÃO

RAPHAEL FELIX
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Definição: Doença respiratória aguda causada pelo Vírus
Influenza Mutante (H1N1).
Sintomas: Até o momento, são similares aos da influenza
sazonal (febre, tosse, falta de apetite, náuseas, vômito, diarréia,
etc.). Estende-se de síndrome gripal a pneumonia.
Período de Incubação: Estima-se que possa variar de 1 a 7 dias
(média de 4 dias).
Contágio: Pouco conhecido, mas estima-se que seja
semelhante ao da influenza sazonal – 1 a 10 dias.
Ocorre através de gotículas pessoa-pessoa (por meio de tosse
ou espirros).
Prevenção: Afastamento dos casos, inclusive suspeitos, e
prevenção de contato com secreções respiratórias.
Tratamento: sintomático.
Afastamento: 10 dias.
Recomendações aos viajantes que se destinam às áreas
afetadas: Usar máscaras cirúrgicas descartáveis durante toda a
permanência em áreas afetadas; Substituir as máscaras sempre
que necessário; Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com
um lenço, preferencialmente descartável; Evitar locais com
aglomeração de pessoas; Evitar o contato direto com pessoas
doentes; Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de
uso pessoal; Evitar tocar olhos, nariz ou boca; Lavar as mãos
frequentemente com água e sabão, especialmente depois de
tossir ou espirrar; Em caso de adoecimento, procurar assistência
médica e informar história de contato com doentes e roteiro de
viagens recentes às áreas afetadas; Não usar medicamentos
sem orientação médica.
Aos viajantes procedentes de áreas afetadas: Viajantes
procedentes, nos últimos 10 dias, de áreas com casos
confirmados de Influenza A (H1N1) em humanos e que
apresentem febre alta repentina, superior a 38ºC, acompanhada
de tosse e/ou dores de cabeça, musculares e nas articulações,
devem procurar assistência médica na unidade de saúde mais
próxima e informar ao profissional de saúde o seu roteiro de
viagem.
Para informações adicionais: Sobre medidas preventivas
estabelecidas pelas autoridades de saúde das áreas afetadas,
acesse: www.saude.sp.gov.br

ClassiBus e ServiBus
GELÉIA

BICUDO

PROF.
ALOPRADO

LEÔNCIO

BOCÃO DA ROYAL

LEÃO LOBO

FABRÍCIO

FABRÍCIO

FABRÍCIO

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.
 INFO Cop – manutenção de computadores, redes, instalação
de redes wireless, impressoras laser, notebooks, instalação e
confirguração de sistemas. Vendas de computadores e
periféricos em geral. Av. Epitácio Pessoa, 172 – loja 12. Tel:
3231-5308 - Email copsystem@hotmail.com – Fale com o nosso
querido amigo Daniel, o “Costinha”
 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
 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.
Ficha Técnica: O FRETADO DE ALPHAVILLE - Boletim Informativo do
Fretado Cati Rose - Linha Santos – Alphaville – Santos
Responsáveis: Equipe de Coordenação.

PS.: Como sempre aproveitamos para convidar a todos a desfrutar das
apresentações musicais da banda SP-180, que continua com seu espaço
nas noites de sábado no Bar do Torto, canal 4 quase esquina com a
praia. Apareça por lá para curtir um som da mais alta qualidade, afinal
um dos integrantes é a minha cara !!!
Ass. George Michael
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