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Editorial

Informação Importante

Linha Nova, Sangue Novo no Jornal !!!

Novos Valores de Mensalidades – JULHO/2012.

É com grande satisfação que, com o advento da criação da nova
linha de fretado de São Vicente / Santos – Alphaville, a Linha 02
(ver matéria nesta mesma página) anunciamos também a
retomada do nosso jornal O FRETADO DE ALPHAVILLE, que
para fazer jus às duas linhas atuais passaremos a chamar de OS
FRETADOS DE ALPHAVILLE. Muitos ainda não conhecem este
que é um verdadeiro ícone da comunicação interna dos nossos
fretados onde a intenção é unir informação, bom humor e
descontração na medida certa aos nossos passageiros, afinal ele
estava um pouco adormecido pela falta de tempo, pela falta de
colaboradores e por que não dizer também pelo excesso de
trabalho do nosso dia-a-dia. Porém estamos retomando com
força total e é claro esperamos contar com a colaboração de
todos na apresentação de ideias, matérias, crônicas, qualquer
coisa que possa compor nossas edições, deste que se tornou o
melhor jornal de fretados de toda a baixada santista (como não
conhecemos nenhum outro, conseguimos sempre ser os
melhores). Nesta nova roupagem não estaremos mais
entregando edições impressas, mas sim enviando-as por email.
Por isso pedimos a todos que mantenham seus cadastros
atualizados. Fica aqui então o nosso convite a todos para que
enviem para o nosso email de contato as suas contribuições.
Anotem aí: luiz_als@terra.com.br e 4253.lals@bradesco.com.br
Aguardamos.
Equipe de Coordenação

Pessoal, é com grande desprazer que sentimos informar que, por
motivos de dissídio e aumento de custos operacionais, a Cati
Rose estará reajustando os seus valores das mensalidades. O
ajuste é de 7,69%, a partir de JULHO/2012 e torna-se justo, já
que estamos sem alterações de valores desde abril/2011 e o
ajuste anterior de apenas 5,4 %. Os novos valores passam de
R$ 390,00 para R$ 420,00, referência JULHO/2012.
E para que não fiquem dúvidas quanto as questões de
pagamentos das nossas Linhas, aqui vai uma informação
importante: os nossos pagamentos são efetuados sempre
através de boleto bancário emitidos diretamente pela Cati Rose
e, apesar do vencimento ser até dia 09 para uma maior
comodidade do passageiro, os valores são referentes ao mês
corrente fechado (de 01 a 30).
Outra informação importante: viajando ou não os valores não
mudam. O valor pago assegura a sua vaga no ônibus, portanto,
mesmo que o passageiro esteja de férias deve pagar o boleto
normalmente. Fiquem atentos a isso.

NOVA LINHA – NOVAS OPORTUNIDADES
Vamos com tudo !!!
Iniciada em 25/04/2012, mas oficialmente no mês de MAIO/2012
a nova linha, LINHA 02, se encontra a pleno vapor, cada dia
mais conquistando novos passageiros que moram na região da
Ponta da Praia, os mais beneficiados com a criação desta. É fato
que, devido aos problemas do trânsito caótico do Rodoanel no
período da manhã, fomos obrigados a efetuar alguns ajustes
aqui e ali nos horários e até mesmo no itinerário inicialmente
proposto, mas agora sim estamos totalmente aderentes aos
anseios dos nossos passageiros. Tanto que já estamos com uma
quantidade de passageiros ótima para apenas um mês de linha e
pelas nossas expectativas esperamos que neste mês de Junho
já tenhamos casa cheia de novo, tanto na Linha 01 como na
nova Linha 02. Vale ressaltar também que na nova linha temos
até Patrocínio. Isso mesmo, é nome do nosso motorista, que
também é conhecido pelo carinhoso apelido de Guru.
Aproveitamos aqui a oportunidade para dar as boas vindas a ele
e também para agradecer a todos que acreditaram e
contribuíram para este projeto dar tão certo quanto deu. E podem
divulgar: a Linha 02 está aí e veio pra ficar. Obrigado, pessoal !

A n i v e r s a r i a n t e s do M ê s – JUNHO
Apresentamos aqui os nossos aniversariantes de Junho:
Dia
2
2
8
14
15
16
17
18

NOME
Rodrigo Marreiro Gonçalves
Luiz Alves da Silva
Thiago Castilhos Silva
João Carlos Nascimento Santos
Dennis Rodrigues Cola
Ana Paula Felício
Marcio de Souza Maia Junior
Lucas Prado Mendes

Linha
2
1
2
2
2
1
2
1

Poltrona
30
40
17
21
15
14
24
29

A todos os nossos sinceros votos de felicidades. Parabéns!

BAR DO FUNDÃO
O melhor lugar (ou único) para curtir as Happy Hours...
Com a chegada de tanta gente nova tanto na linha nova com na
antiga, novamente vamos informar sobre as atividades do nosso
famoso bar:

O BAR
DOS
AMIGOS
NO
BUSÃO
Além dos 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 naqueles dias de trânsito
intenso, comboios e coisas mais. É só o passageiro ir até a
geladeira, se servir, nunca esquecendo de marcar na folhinha os
seus gastos, pois os mesmos serão cobrados a partir da
segunda-feira da semana seguinte. Importante frisar que os
lucros deste empreendimento subsidiam vários projetos e
eventos das nossas linhas, como festas, campanhas de
solidariedade, o próprio jornal, portanto usem e abusem, pois
tudo será revertido a vocês no futuro. Vale lembrar que nas
Happy Hours de sextas-feiras ou vésperas de feriado, os
salgadinhos são na faixa e por conta da Cati Rose, o que os
tornam mais gostoso ainda... A promoção “1 é 3, 2 é 5”“
continua, ou seja, a cada duas latinhas consumidas na mesma
semana, o valor cobrado por latinha é de R$ 2,50. O preço
normal de cada latinha é R$ 3,00. Ou seja, vale mais a pena
beber em números pares e nunca ímpares... Aproveitem! É o Bar
do Fundão levando sempre alegria aos seus clientes e amigos !!

Festa à Vista - E é Junina !!!
E por falar em festa, aproveitamos a oportunidade para convidar
a todos a participarem da nossa festa junina que será realizada
no dia 15/06/2012, com direito a open bar e outras delícias
típicas da época, tudo na faixa (com os lucros do nosso Bar do
Fundão, como dissemos na matéria acima). A festa será
realizada no próprio interior do busão, ou seja, será uma sextafeira diferente com muita alegria e descontração. Não faltem !!!,
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Matéria do Passageiro
Boa convivência em fretados - por Regina Yumi Omizu
Nesta vida de sobe-e-desce passamos uma boa parte de nosso
tempo dentro do fretado, as vezes até mais do que com a nossa
própria família. Por isso, nada melhor para um bom convívio do
que se ter um bom relacionamento com os outros protagonistas
desta segunda família, ou seja, os demais passageiros do
fretado nosso de cada dia. Para isso, pequenas coisas são
fundamentais e a principal delas é saber que não somos únicos e
que pensar um pouquinho nos outros nunca é demais. Seguem
então abaixo algumas dicas, como num manual de boas práticas,
para convivência em fretados:
1. Cumprimentos - Dizer "Bom Dia", "Boa Tarde", "Boa Noite"
não é somente uma questão de educação ou cordialidade. É, na
verdade, uma boa maneira de começar ou terminar o dia,
principalmente para o motorista, que nos leva e traz com toda a
segurança. É muito importante para quem recebe e você só tem
a ganhar com isso. O retorno quase sempre é garantido.
Agradecer por pequenos favores e cordialidades também é uma
boa. Só faz bem, e a pessoa que lhe concede se sentirá
satisfeita.
2. Diálogos dentro do fretado - Dormir durante o trajeto da
manhã é, para muitos, fundamental para se ter um bom
desempenho no decorrer do dia. Sendo assim, as conversas
pela manhã devem ser contidas, já que muitas pessoas estão
tirando aquela sonequinha enquanto a viagem acontece. Mesmo
que o diálogo seja um sussurrinho, por muitas vezes dá pra ser
ouvido e atrapalha a quem não está conseguindo pegar no sono.
Nesta hora todo e qualquer barulhinho se torna um barulhão
irritante, e não é assim que desejamos começar o nosso dia,
certo?
3. Gosta de ler? - A leitura é algo fascinante, mas para muitos é
simplesmente um transtorno. Uma luz ofuscante quando se está
tentando dormir ou assistir a um filme é sempre um tormento a
mais. Cuidado ao acender a luz de leitura, certifique-se que a
mesma não esteja invadindo o espaço alheio. Ah, manter as
cortinas fechadas principalmente em dias ensolarados também é
de muito bom grado.
4. Horários - A pontualidade do seu itinerário está ligada a dois
fatores: "trânsito" e "embarque e desembarque dos passageiros".
Com relação ao trânsito, não há o que fazer, mas com relação ao
embarque e desembarque, cada um pode dar a sua parcela de
colaboração com os seguintes cuidados: estar no local de
embarque com pelo menos 5 minutos de antecedência (o ônibus
não pode ficar esperando pelos atrasadinhos que vem correndo
atrás do ônibus) e se preparar para o desembarque chegando ao
seu ponto (levantar-se e pegar suas coisas com antecedência,
aguardando perto da porta (com segurança, é claro) a parada
para o desembarque. O motorista, quando pára não pode ficar
esperando que o passageiro se levante, pegue as coisas para só
depois descer. Além de atrapalhar o trânsito e o risco de multas
por parar em local proibido, ainda atrasa o horário dos demais
passageiros.
5. No seu lugar - Não fique na cabine com o motorista e nem
fique de pé na porta da cabine, isso pode atrapalhar a visão pelo
retrovisor e lateral do ônibus e botar em risco a segurança de
todos. Tome cuidado também ao abrir a porta, pois pode
machucar a mão do motorista.
6. Pense nos outros – Essa é uma máxima. Cada um deve
sempre pensar em como os outros se sentem e não somente
olhar o seu próprio umbigo. Respeito é fundamental e as dicas
abaixo também:
 evite abrir demais as pernas e os braços a ponto de invadir o
espaço da pessoa ao lado. Lembre-se que você é ocupante
de apenas uma única poltrona e não de 1 poltrona e meia ou
até mesmo duas em alguns casos;
 o apoio de braço entre as poltronas faz parte das duas
poltronas e não somente da sua. Ocupe o espaço que lhe
cabe;

cuidado com seu joelho! Nada mais irritante do que uma
pessoa que fica cutucando as suas costas. Não há
necessidade de massagear as costas o seu companheiro da
frente. Apoiar os pés na parte de baixo da poltrona da frente
(aquela parte de plástico) também incomoda e muito.
Novamente, contenha-se no seu espaço.
 não fume antes de embarcar! Totalmente desagradável para
os não-fumantes, o cheiro de cigarro impregna na roupa de
uma forma que nem balinha para disfarçar o cheiro adianta.
Você, como fumante, tem todo o direito do mundo de fazer o
que quiser com a sua saúde, afinal ela é sua, mas pense
nas pessoas que não fumam, são alérgicas e que não tem a
obrigação de aguentar este verdadeiro “fedor” durante a
viagem.
 mantenha seu asseio pessoal: outra questão relacionada
com cheiro. Quem gosta de sentir aquele cheiro de perfume
francês, “lê suê de suvaquê”, ou o “fedê de gambê”? As
vezes a própria pessoa nem sente, mas, se você manter sua
higiene pessoal em dia tenho a certeza de que isto não vai
acontecer. Ah, perfumado demais também é um problema.
Seja moderado neste quesito.
 super importante: ao sair, levante o encosto da poltrona,
assim a pessoa que se senta atrás terá espaço para se
movimentar melhor e até conseguir sair mais facilmente;
 ao andar pelo corredor, segure-se no bagageiro acima das
poltronas e cuidado com suas bolsas, mochilas ou sacolas.
Tem gente que vai "batendo" na cabeceira das poltronas ou
até mesmo na cabeça das pessoas de forma totalmente
descuidada e desnecessária;
 escute suas músicas numa altura razoável. Além de correr o
risco de ficar surdo, com o volume alto você incomoda as
pessoas que se sentam ao seu redor e que não querem, de
jeito nenhum, escutar o mesmo que você. Se preferir compre
um fone de ouvido decente que não deixa o som se
propagar para fora;
 jogue o lixo no lixo! Muitas pessoas têm o costume de deixar
garrafinhas ou latinhas no porta-bebidas ou preso ao elástico
da poltrona. O mesmo acontece pra papéis de bala, chiclete,
saco de salgadinhos etc. E o pior é que normalmente deixam
o lixo na poltrona na qual não se sentam! Pessoal, além de
muito feio esta prática pode incorrer em problemas futuros
com proliferação de bichos como baratas e outras coisas
mais, mesmo com todo o cuidado da empresa com
dedetização. Não custa nada, antes de sair, jogar no lixo que
se encontra no fundo do ônibus ou mesmo levar e jogar no
lixo da sua casa.
Faça a sua parte e com certeza a convivência no fretado será
muito mais agradável do que já é!



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

 Quitutes da Yumi - pães-de-mel recheados, vários sabores,
bem-casados, cupcakes, cake pops, bolos, doces e salgados
diversos. Lembrancinhas de aniversário, casamento, eventos em
geral. Visite o Site: quitutesdayumi.blogspot.com , Twitter:
@quitutesdayumi e Face: /quitutesdayumi
 Estressado? Faça aulas de bateria! Sala própria com equipamentos de ótima qualidade, aulas apostiladas, qualquer idade.
Informações: (13) 8145-6722 ou marcelobatera@terra.com.br
Ficha Técnica: O FRETADO DE ALPHAVILLE - Boletim Informativo do
Fretado Cati Rose - Linha Santos – Alphaville – Santos
Responsáveis: Equipe de Coordenação.
Pensado, Diagramado e Editado em qualquer lugar.
Enviado por email a todos os passageiros e ex-passageiros cadastrados
em nossas linhas e a quem mais interessar (se é que isso é possível...)
Contatos: Luiz - (13) 7822-9644 / ID Nextel: 126*102987
Emails: luiz_als@terra.com.br / 4253.lals@bradesco.com.br
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