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Editorial

Prestação de Contas

Todos precisam de descanso... Mas tanto assim ???

Fechamentos dos meses de Junho, Julho e Agosto / 2009

É, pessoal! Acho que exageramos na dose de descanso do
nosso querido jornal. Mas, devo confessar que foi difícil retomar
as atividades normais após as férias. Como continuamos sem
muita contribuição para o fechamento de uma edição com
conteúdo aceitável, a coisa ficou parada por exatos 3 meses
seguidos (julho / agosto / setembro). Mas já são águas passadas
e não vamos ficar aqui chorando o leite derramado. Vamos ao
que interessa que é retomarmos as nossas atividades.
ESTAMOS DE VOLTA !!!

Ok, ok ! Estamos realmente em falta com as informações de
nossas prestações de contas, contudo vale lembrar a todos que
as informações aqui disponibilizadas também estão acessíveis
na nossa pasta de documentos ao lado do vídeo, atrás do
motorista. Quem quiser pode sempre consultá-las e em qualquer
tempo questioná-las. Qualquer dúvida é só perguntar. Seguem
os fechamentos faltantes:
JUNHO / 2009

Feliz Aniversário, nova coordenação !!!
E nada melhor do que retornar justamente neste mês. Um mês
muito importante para os anais da história desta linha de fretado.
Há exatamente um ano atrás iniciávamos nossa administração à
frente da linha Santos-Alphaville-Santos da Cati Rose. Pois é,
nossa coordenação (Neto / Luiz Alberto) está fazendo
aniversário, e o nosso presente maior é saber que fizemos de
tudo para melhorar as condições das nossas viagens aqui no
fretado, com muito trabalho, dedicação e, porque não dizer,
muito humor, afinal, após um longo dia de trabalho, agüentando
todas as intempéries de nossas viagens, nada melhor do que
enfrentar tudo com muito bom humor, não é mesmo? Esperamos
que todos compartilhem conosco desta opinião e continuem a
nos ajudar a fazer sempre o melhor a cada dia. Os méritos deste
aniversário, no entanto, não são apenas da coordenação, mas
de cada um de vocês que contribuíram com este nosso sucesso.
PARABÉNS, PESSOAL !!!

E a retomada das notícias????
Bem, durante o período que estivemos sem as notícias
quentíssimas deste tablóide, muita água rolou e uma delas foi a
questão referente aos fretados em São Paulo. Como todos
puderam perceber, em nossa linha nada mudou e continuamos
na ativa, graças a Deus! Como não temos paradas oficiais dentro
da zona de restrição, passamos batido pelas determinações sem
nenhum arranhão. Só lamentamos mesmo pelas nossas linhas
co-irmãs que tiveram problemas, algumas sendo até extintas.
Esperamos que com o tempo tudo volte ao normal para todos.
Outro assunto pendente de explicação é a nossa associação à
Central de Fretes. Por enquanto, ainda não temos todas as
definições formais junto a empresa, porém já estamos rodando
informalmente com uma placa indicativa, sem saber se a nossa
linha será mesmo a linha 4 ou não. No site, www.cdfretes.com.br
também não aparecemos, constam apenas as linhas 1 e 2,
portanto, vamos esperar o fechamento oficial desta associação e
aí sim estaremos informando todas as questões relativas a ela
para que todos saibam quais as vantagens que ela nos trará.
Aguardem novas informações em nossas próximas edições.
Equipe de Coordenação

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)

23

R$ 460,00
R$ 630,00

4

R$ 180,00

JULHO / 2009
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 376,00)
41 R$ 15.416,00
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)
1 saco de gelo

20

R$ 400,00
R$ 1.292,00

5
1

R$ 225,00
R$ 5,00

AGOSTO / 2009
Passageiros Com Boletos
Inteiras (R$ 400,00)
40 R$ 16.000,00
Meias (R$ 210,00)
4
R$ 840,00
Urbanos SP (R$ 190,00)
1
R$ 190,00
Passageiros Sem Boletos
Avulsos do Mês (R$ 20,00 cada)
Outros (entradas durante o mês)
Gastos do Mês
Salgados (R$ 45,00 por semana)
1 saco de gelo
Placa itinerário - Central Fretes

12

R$ 240,00
R$ 280,00

4
1
1

R$ 180,00
R$ 5,00
R$ 30,00

PARABÉNS PARA NÓS !!!

A n i v e r s a r i a n t e s do M ê s – Outubro/2009
Juntamente com a nossa coordenação temos outros aniversários
que merecem os nossos parabéns. São eles:
Dia
04
10
15
23

Nome
Robson
Cristiany
Carla Esther
Flávio de Sá

Poltrona
34
45
06
16

Além destes ainda temos ex-passageiros, mas ainda amigos,
aniversariando este mês. São eles: Luiz Carlos (01), Joelson
(04), Márcio Novaes, o Babalú (25) e Daniel, o Costinha (26). A
eles também os nossos sinceros votos de felicidades. Parabéns!

UM ANO DEDICADO A FAZER DA NOSSA LINHA DE FRETAMENTO
A MELHOR LINHA DE FRETADOS DA BAIXADA SANTISTA !!!
JUNTOS CHEGAREMOS LÁ !!!

O FRETADO DE ALPHAVILLE
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Novas Parcerias

BAR DO FUNDÃO
O melhor lugar (ou único) para curtir as Happy Hours...

Inglês e Espanhol com desconto

Como temos muitas pessoas novas no busão (tantas saíram,
tantas entraram), nos vemos na obrigação de informar
novamente a todos sobre as atividades do nosso famoso bar:

Após o contato de uma representante da escola de inglês e
espanhol PBF nos foi apresentada uma proposta de desconto
para os nossos passageiros que desejarem ingressar em algum
dos cursos da escola. Apresentando este anúncio o passageiro
receberá 20% de desconto nas mensalidades e 10% de
desconto no material didático do curso escolhido. A PBF fica na
Av. Bernardino de Campos (Canal 2), número 561, Gonzaga,
Tel: (13) 3289-1213. Aproveite este benefício e turbine o seu
curriculum vitae para melhores oportunidades no mercado de
trabalho. Good Luck !

O BAR
DOS
AMIGOS
NO
BUSÃO

Apesar da freqüência maior ser notada nas Happy Hours das
sextas-feiras e vésperas de feriado, o Bar do Fundão fica
permanentemente abastecido para quem quiser tomar uma
geladinha (cerveja ou refrigerante) durante os demais dias da
semana, principalmente quando pegamos aquele maravilhoso
congestionamento, não é mesmo ? Todos podem beber, marcar
na folhinha anexa à geladeira e os seus gastos serão cobrados
somente na semana seguinte ao gasto. Vale lembrar que os
lucros deste empreendimento subsidiam vários projetos e
eventos da nossa linha, como festas, campanhas de
solidariedade, jornal, portanto bebam e estarão colaborando com
nossa linha. Informamos ainda que nas Happy Hours de sextasfeiras ou vésperas de feriado, sempre temos salgadinhos na
faixa, por conta da empresa Cati Rose. São deliciosos e de
graça, portanto podem se deliciar. A promoção “De Pai pra
FILHOOOOO!” também continua valendo, ou seja, a cada duas
latinhas consumidas na mesma semana, o valor cobrado por
latinha é de R$ 1,50. O preço normal de cada latinha é R$ 2,00.
Ou seja, vale mais a pena beber em números pares e nunca
ímpares... Aproveitem! É o Bar do Fundão indo de encontro ao
desejo e felicidade de todos os seus clientes e amigos !!

Notícias de Última Hora
É com grande alegria que informamos sobre o mais novo “Papai
Fresco” do nosso Busão. Trata-se do nosso amigo Thiago
Potenza, mais conhecido carinhosamente por “Caixa-D’água”
que teve a felicidade do nascimento de seu primeiro filho, o
NICOLAS, já carinhosamente chamado de “Galãozinho 5 litros”.

Utilidade Pública
Rodoanel Mario Covas – Trecho Sul
Em vista de tantas especulações sobre o andamento da obra
somadas aos contínuos engarrafamentos que temos enfrentado
nos últimos dias, O FRETADO DE ALPHAVILLE foi atrás das
informações oficiais sobre o assunto e descobrimos um canal de
informações sobre Rodoanel, 0800-7266300, e através fomos
informados que, o prazo máximo de conclusão da obra do trecho
sul é MARÇO/2010. Contudo eles continuam trabalhando com a
possibilidade de antecipação da inauguração, inclusive com a
data de 29 de novembro deste ano. De qualquer forma podemos
concluir que nada está fechado. Vamos esperar e rezar para que
esta previsão seja verdadeira e possamos ter dias melhores no
caótico trânsito de São Paulo.

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

 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
Ficha Técnica: O FRETADO DE ALPHAVILLE - Boletim Informativo do
Fretado Cati Rose - Linha Santos – Alphaville – Santos
Responsáveis: Equipe de Coordenação.

Brincadeiras a parte, noticiamos que o garotão veio ao mundo às
21:16 hs do último dia 23, com muita saúde (46,5 cm e 3,100 kg)
para trazer aos seus pais e familiares muita alegria e amor.
Nós, da família Cati Rose, desejamos muitas felicidades ao casal
e damos as boas vindas ao seu novo herdeiro.
Seja Bem vindo, NICOLAS !!!
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