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Editorial

Participe Você Também!!!

Férias que te quero Férias !!!

Um Jornal feito por todos

Julho, mês de férias escolares e também para muitos dos nossos
passageiros, inclusive um dos integrantes da Equipe de
Coordenação. Mas, como em todas as empresas bem
organizadas, nada será afetado nos serviços das nossas linhas
de fretado.
O Neto continua na lida da Linha 01 e à frente de todos os
contatos com a Cati Rose, e a Regina, nossa querida
colaboradora, se desdobrará em duas para dar suporte às duas
linhas, permanecendo mais, é claro, na Linha 02.
Com essa equipe maravilhosa temos a absoluta certeza de que
tudo continuará organizado da melhor forma possível para a
alegria de todos.
Aos que estão de férias nossos votos de bom descanso e que
aproveitem bem suas merecidas férias. E até a volta!
Aos que ficam, não se preocupem. Logo chegará a vez de vocês.
Grande abraço!
Equipe de Coordenação

Não é fácil ter edições mensais deste nosso jornal.
São necessárias muitas e muitas ideias e matérias para compor
as edições e além de tudo ainda diagramar, editar e distribuir,
mesmo que por meio eletrônico (emails).
Por este motivo, voltamos a implorar a todos que participem.
Escrevam matérias, mandem ideias, sugestões, críticas,
qualquer coisa. O que vier será bem aproveitado e assim
teremos realmente um jornal exclusivo, feito por todo mundo.
Abaixo já temos a nossa primeira matéria enviada por um
passageiro. Agradecemos muito a ajuda!

A FESTA FOI UM SUCESSO

Matéria do Passageiro
O correto dos “ditos populares”
Matéria enviada por Victor Décio, Linha 02

Se você é daquelas pessoas que adora repetir “ditos populares”
em momentos oportunos, veja se você é uma pessoa culta ou
está fazendo papel de bobo.
EU FALO ASSIM

O CORRETO É

Hoje é domingo, pé
de cachimbo...

Hoje é domingo
pede cachimbo...

Esse menino não
pára quieto, parece
que tem bicho
carpinteiro.

Esse menino não
pára quieto, parece
que tem bicho no
corpo inteiro.

Batatinha quando
nasce, esparrama
pelo chão.

Batatinha quando
nasce, espalha a
rama pelo chão.

Se a batata é uma raiz, ou
seja, nasce enterrada,
como ela se esparrama
pelo chão se ela está
embaixo dele?

Cor de burro
quando foge.

Corro de burro
quando foge!'

Burro muda de cor
quando foge??? Qual cor
ele fica??? Porque ele
muda de cor???

Quem tem boca vai
a Roma.

Quem tem boca vaia
Roma.
(isso mesmo, do
verbo vaiar).

Pelo menos todo mundo se divertiu !!!
No último dia 15 de junho tivemos a nossa tão esperada Festa
Junina das Linhas 01 e 02 dos nossos fretados.
A festa foi regada a muita cerveja, refrigerante e até vinho
quente, preparado com muita estima pela nossa querida Regina,
que fez questão de nos presentear também com cupcackes de
milho verde, da Quitutes da Yumi... Uma delícia !
Tivemos ainda salgadinhos, amendoins, paçoca, teta-de-nêga,
além de toda a decoração, tudo na faixa, patrocinado pelo nosso
querido Bar do Fundão.
Temos que destacar também a contribuição do Felipe na Linha
01 que trouxe uma garrafa de wisky e fez com que muita gente
saísse trançando as pernas... rs
Mas, o que valeu mesmo foi que tivemos uma confraternização
saudável e muito agradável entre todos os nossos passageiros.
Pena que era impossível juntar as duas linhas num mesmo bus,
senão seria perfeito !!!
Na página 2 desta edição colocamos algumas fotos da festa para
mostrar um pouco desta alegria que contagiou a todos.
Obrigado a todos que participaram e preparem-se, pois já
estamos programando uma próxima, quem sabe Halloween, em
outubro. É só a gente conseguir capitalizar o Bar e partir pra
organização. Vamos com tudo !!!

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 Julho:
Dia

NOME

2
2
8
17
17
19
30
31

Lourenço Figueiredo Pereira
Camila dos Santos Gaspar
Josemar Antonio Neves Fernandes
Flávio Natário Gouveia
Gutembert Xavier de Oliveira Neto
Alessandra Bacha N. Moblicci
Fillipe Rodrigues Pereira
Jeferson Ferreira Macedo

Linha

Poltrona

1
1
2
1
X
X
1
2

26
32
23
42
X
X
43
33

Infelizmente a nossa edição atrasou e alguns aniversários já se
passaram, mas mesmo assim desejamos a todos os nossos
sinceros votos de muitas felicidades. Parabéns!

Cuspido e
escarrado.

Quem não tem cão,
caça com gato.

Esculpido em
Carrara.

Quem não tem cão,
caça como gato....
(ou seja, sozinho!).

PENSE
Pé de cachimbo??
Estranho, não?! Domingo
é um dia especial para
relaxar e fumar um
cachimbo ao invés do
tradicional cigarro (para
aqueles que fumam,
naturalmente...).
Existe algum bicho, cuja
profissão seja
carpinteiro???

Bom, esse eu entendia, de
um modo errado, mas
entendia! Pensava que
quem sabia se comunicar
ia a qualquer lugar!
Mármore Carrara!

Entendia errado, mas
entendia! Se não tem o
cão para ajudar na caça o
gato ajuda! Tudo bem que
o gato só faz o que quer,
mas vai que o bicho tá de
bom humor!
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FESTA JUNINA - FOTOS LINHA 01
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FESTA JUNINA - FOTOS LINHA 02

Todas as fotos estão publicadas no nosso grupo do fretado no
Facebook – Cadastre-se, acesse e curta !!
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