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Terminou em 5 de abril de 2013 o prazo para

que a comissão mista do Congresso Nacional

apreciasse o veto parcial 47 de 2012 feito pela

presidente Dilma Rousseff à lei que, garantiria

a transferência das permissões de táxi a

herdeiros. Deve ficar como está, a prioridade foi

para os Royalties do petróleo que são mais

rendosos e têm grandes forças políticas.

A transferência de alvará é competência de cada

município, assegurou Dilma  no veto. Pág. 02

O caso de estupro praticado em uma van pirata
de São Gonçalo, que fazia lotada na cidade do
Rio, mostrou a deficiência da fiscalização dos
transportes. É negativa a imagem da cidade para
o mundo, que vai sediar o maior evento, a Copa
do Mundo de 2014. Pág. 06

Estupradores do transporte

 irregular estão presos

 A revolta pelo

assassinato de três

companheiros na mesma

noite, sábado (30/03), e

mais um baleado, que se

encontra no hospital,

levou centenas de

taxistas a protestarem

em frente da casa do

Governador Tarso Genro

do PT. Posteriormente, a

manifestação seguiu

pelas ruas da cidade.

Pág. 18

Comprar, vender, trocar ou
realizar qualquer outro tipo
de serviço procure nossos

clientes. Eles valorizam sua
profissão e seu R$.  Prezado
cliente para anunciar ligue
2242-8550 e solicite um
representante.  Aqui seus

produtos chegam às mãos de
todos os taxistas.

Bandidos aterrorizam os

taxistas de Porto Alegre

Taxista:

A Copa do Mundo está chegando, atualize a sua
ferramenta de trabalho.  Não deixe para última
hora, o Secretário de Transportes, por meio da
Folha do Motorista já mandou um recado à
classe, avisou que não vai permitir  carros velhos
na praça e quer a frota de táxi renovada. Pág. 19

O seu táxi Okm até 2.01
cilindradas tem isenção
O seu táxi Okm até 2.01

cilindradas tem isençãoFoto: Cláudio Rangel

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

Veja as promoções da Squadra Rio
com o João Carlos, na página 12
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Terminou em 5 de abril de 2013
o prazo para que a comissão mista
do Congresso apreciasse o veto

Congresso analisa veto da presidente
contra a liberação das transferências

Analistas dizem que 60% dos congressistas pretendem manter a proibição

parcial 47 de 2012 feito pela presi-
dente Dilma Rousseff à lei que, entre
outras medidas, garantiria a transfe-

rência das permissões de táxi a her-
deiros. Até o dia anterior a comissão
não havia apresentado parecer sobre
a matéria. As informações de bas-
tidores indicam que mais de 60%
dos congressistas tendem a man-
ter o veto presidencial. No Rio, as
mudanças de titularidade de táxis
continuam proibidas.

A comissão mista foi formada pe-
los senadores Ana Amélia, Vanessa
Grazziotin, Paulo Bauer, Gim e
Randolfe Rodrigues, e pelos deputa-
dos Geraldo Simões, Alexandre San-
tos, Vanderlei Macris, Ricardo Izar e
Márcio Marinho. Dilma vetou par-
cialmente o projeto 253/2009 do
Senado sob a alegação de que “da
forma proposta, os dispositivos
atingem a competência reservada
aos Municípios”, como estipula a

Constituição Federal.
Dezenas de taxistas pretendem ir

à Brasília para sensibilizar os con-
gressistas em favor da derrubada do
veto. O presidente da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, vereador
Jorge Felippe, sugere uma
mobilização nacional por parte dos
taxistas com a finalidade de mostrar
a importância da transferência de per-
missões para herdeiros.

No Rio, as transferências conti-
nuam impedidas por conta de uma
liminar. O secretário municipal de
Transportes, Carlos Roberto
Osório, diz que a Procuradoria-ge-
ral do Município busca derrubar a
proibição. Já o vereador Jorge
Felippe acrescenta que, caso a lei
federal garanta a transferências, to-
das as liminares perderão o efeito.

Lançadas ano passado, as versões sedã e hatch do Toyota Etios estão dispo-
níveis para taxistas. A montadora prevê a venda de 7,5 mil unidades  em 2013,
pouco mais de 10% do total de produção do modelo, fixado em 70 mil unidades
depois de iniciar o terceiro turno na fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Claudia Brandão, da Rodobens Automóveis, explica que a mala de grande
capacidade é um destaque do modelo. Será vendido na versão hatchback e
sedã, brigando com o Gol, March e Palio.

O Etios é vendido no Brasil com duas opções de motor: 1.3 e 1.5. Não há
planos para um 1.0, o que mostra que a Toyota deve apostar em uma faixa de preço
acima dos R$ 30 mil.

Em 2012, o número
total de vendas diretas da
Toyota, como são chama-
das as comercializações
para pessoas jurídicas ou
taxistas, alcançaram o pa-
tamar de 15 mil unidades.

A marca japonesa tam-
bém disponibilizará um
plano para realizar revi-
sões em menos de uma

Toyota espera vender 7 mil unidades do Etios para taxistas neste ano

Foto: Divulgação

Destaque é para a capacidade da mala

hora – essencial para quem tem o carro como ferramenta de trabalho – e o
motorista terá à sua disposição um pacote de revisões a preço fixo.

Foto: Cláudio Rangel
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Parceria entre Secretaria municipal
de Transportes, OCB/RJ e Conselho
Regional dos Taxistas vai promover
cursos de aperfeiçoamentos para
taxistas de todo o Estado. O Conse-
lho assinou o Termo de Cooperação
Técnica com o sistema OCB/Sescoop
que viabilizará a aplicação de recur-
sos na capacitação de taxistas.

Ao tomar conhecimento da inicia-
tiva, o secretário municipal de Trans-
portes, Carlos Roberto Osório,
garantiu o apoio da prefeitura e acres-
centou que o curso pode dar um dife-
rencial ao taxista como profissional.

De acordo com o diretor da OCB/
RJ e representante do Ramo Trans-
portes, Vinícius Mesquita, o currículo
do curso atende à Resolução 68 do
CONTRAN:

“Serão ministrados cursos de dire-
ção defensiva, primeiros socorros e
relações humanas. Temos um espaço

OCB/RJ e Conselho Regional de Taxistas
promovem curso de capacitação

SMTR apoia iniciativa que pode diferenciar profissionais

físico voltado para este treinamento,
na Fazendinha, na Avenida Brasil, com
salas climatizadas, etc uma parceria
entre OCB/RJ e Sociedade Nacional
de Agricultura,  com capacidade para
estacionamento de 200 veículos”.

O curso será direcionado a todos
os taxistas organizados em cooperati-
vas e associações. Vinícius explica que
o papel da OCB é atender às coope-
rativas.

“Temos no Rio 60% dos taxistas or-
ganizados em cooperativas ou associa-
ções. A gente acha que vai formar uma
grande massa, não só no município do
Rio, mas em todo o Estado”.

Para o diretor da OCB/RJ é im-
portante investir em capacitação dos
taxistas para alcançar a qualidade de
serviço que os próprios taxistas que-
rem. “Esse é um investimento primor-
dial para a melhoria do serviço de táxi
do Rio”, concluiu.

Foto: Cláudio Rangel

O subsecretário de Estado de
Transportes, Delmo Pinho, apresen-
tou os principais projetos do estado
para a área de logística de transporte
e mobilidade urbana para os próximos
anos para o Rio de Janeiro. O desta-
que foi para o programa “Porto do Rio
Século XXI”. Os dados foram mos-
trados durante a reunião da Câmara
Setorial de Infraestrutura e Logística
do Fórum de Desenvolvimento Estra-
tégico do Estado, em 2 de abril.

Delmo Pinho disse que ocorrerá
uma série de intervenções na zona Por-
tuária da capital fluminense. Serão fei-
tas obras para a construção de vias
especiais de escoamento de cargas e
a dragagem na região, o que, segundo

Estado do Rio apresenta planos

 de transporte para o século XXI
Zona Portuária sofrerá mudanças

ele, criará uma maior integração en-
tre as atividades locais e o restante
da cidade. Um novo viaduto ligará a
Ponte Rio-Niterói à Linha Verme-
lha, passando pelo Arsenal de
Guerra do Rio, no bairro do Caju,
para facilitar a mobilidade urba-
na no entorno do porto.

Ele disse que o Governo fede-
ral disponibilizará os recursos
para melhorar o sistema de esco-
amento não só no sistema portu-
ário da Praça Mauá, mas também
de Itaguaí. Os aeroportos regio-
nais também receberão investi-
mentos, inclusive para a constru-
ção do Aeroporto de Volta Re-
donda/Barra Mansa.

O transporte público esteve em discussão nos últimos dias de forma nega-
tiva. Criminosos se utilizaram da fragilidade de passageiros para roubar e estu-
prar. Agressões e violência no trânsito provocaram acidente e mortes. Proble-
mas que mostram a vulnerabilidade de nossa sociedade nos quesitos educação
e fiscalização.

Costumamos cobrar do governo atitudes contra roubos e agressões. No
trânsito, isto não é diferente. Queremos mais fiscalização. E nosso desejo é
esbarrado na quantidade de fiscais aptos a patrulhar permissionários. Diante
dos milhares de piratas em atuação, retirar 40 deles por dia é muito pouco.
Eles são mais de dez mil. Caso os falsos permissionários deixassem de repor
os veículos apreendidos, as autoridades precisariam de 13 meses para retirá-
los de circulação definitivamente.

O problema é que a pirataria não cede. Se o Poder Público retira quarenta
veículos de circulação por dia, os piratas os repõem com facilidade. Basta ver
o estado de conservação desses veículos.

Com o Rio de Janeiro repleto de turistas estrangeiros, a repercussão de um
estupro covarde no interior de um veículo de passageiros está sendo desastro-
sa, mas necessária. Dias antes, a vítima era brasileira. E nada aconteceu. Ape-
sar do conhecimento de delegadas, mulheres das quais esperaríamos solidari-
edade a mulher atacada, nada foi feito. A consequência foi que os mesmos
bandidos continuaram a praticar estupros, certos da impunidade.

E o problema não é só na capital. Os agressores dos estrangeiros atraves-
saram três municípios da Região Metropolitana fluminense sem qualquer impe-
dimento por parte da polícia. Atravessaram a Ponte Rio – Niterói, foram até
São Gonçalo, passaram por Niterói. Tudo indica que eles fizeram este trajeto
por vários dias. Como uma van pirata circula pelas ruas de Copacabana por
alguns dias sem ser notada?

Tentando responder, a Prefeitura do Rio rapidamente baixou medidas. Proi-
biu o uso de película escura nas vans e Kombis. Todos os veículos autorizados
devem retirá-las em dois dias. A Prefeitura do Rio também intensificou as fis-
calizações, apesar do pouco número de agentes. Medidas normais e espera-
das em casos de grande repercussão. Pena que um estrangeiro tenha que ser
vítima para que as ações contra a violência sejam tomadas.

Quanto à educação, é necessária uma mudança no pensamento do cida-
dão. Não podemos aceitar qualquer coisa que nos é oferecida. Entrar em
veículos piratas, de baixa qualidade, viajar de pé em vans, aceitar ônibus em
péssimas condições, tais atitudes só estimulam as atividades piratas e irregula-
res. Precisamos, também, tomar posição.

Pirataria persistente
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O caso de estupro praticado em
uma van pirata de São Gonçalo que
fazia lotada na cidade do Rio de Ja-
neiro, mostrou a deficiência da fisca-
lização dos transportes na capital
fluminense. Por mais que os
governantes anunciem novas opera-
ções, a pirataria anda solta no Rio  e
parece não acabar nunca.

Deixando em situação difícil o sis-
tema de transporte da cidade mara-
vilhosa, que recebe turistas de todos
os lugares do mundo, que as vezes
levam uma das piores imagens do Rio,
como é o caso da americana que foi
estuprada na presença de seu namo-
rado, dentro da van pelo os crimino-
sos, que passaram a ser notícia no
mundo. Polícia investiga outros casos
promovidos pelo mesmo grupo.

Dias depois da agressão aos tu-
ristas, a fiscalização ficou mais fre-
quente. Mesmo assim, ainda há pira-
tas na rua, tanto nos táxis, quanto nos
ônibus e nas Vans, principalmente em
linhas de periferia. No dia quatro de
abril de 2013, a Coordenadoria Es-
pecial de Transporte Complementar
da Prefeitura do Rio realizou uma ope-
ração contra veículos irregulares e pi-
ratas.

Foram feitas ações no Centro da
Cidade, em Copacabana e na Barra
da Tijuca, na Zona Oeste e apreendi-

Pouca fiscalização facilita ação de
criminosos no setor de transportes

Estupro de turista em van foi apenas um dos casos de violência de piratas

dos 41 veículos sendo 39 vans e
kombis, além de dois táxis piratas. Os
órgãos de fiscalização utilizaram vinte
reboques durante as ações. Os veícu-
los apreendidos foram levados para
depósitos do Detro.

As estimativas do Sindicato dos
Taxistas do Município do Rio de Ja-
neiro é que há existência de 5.000 ve-
ículos piratas em atuação apenas no
setor de táxi. O Sindicato das Vans
acredita que existem 6.000 Kombis e
veículos de transporte alternativo sem
regulamentação circulando nas ruas da
capital fluminense. Contra esta irregu-
laridade, os órgãos públicos só con-
seguem apreender pouco mais de 40
veículos por dia. Quantidade insufici-
ente para dar conta de tantos piratas.
Se os comandos foram sequentes, mais
de dez mil carros irregulares podem
serem retirados de circulação, no final
de cada mês.

As operações costumam ser reali-
zadas em parceria entre Detro, Polícia
Militar, Detran e Guarda Municipal. De
acordo com o delegado Cláudio
Ferraz, coordenador das ações, as fis-
calizações vão continuar a acontecer
diariamente. Ele informou que o novo
planejamento das blitzes começou a
ser feito na segunda-feira seguinte ao
caso de estupro dos turistas. Revelou
ainda que, em apenas três dias de ações

diárias, foram apreendidos 84 vans e
kombis, doze táxis, dois ônibus e qua-
tro carros particulares dos mais de 11
mil veículos piratas estimados.

Estupradores
Os Policiais da Delegacia Especial

de Apoio ao Turismo (DEAT) prende-
ram os acusados de estuprar uma jo-
vem americana e agredir o seu namo-
rado francês em Copacabana, bairro
nobre da cidade, durante viagem em
uma van. Jonathan Foudakis de Sou-
za, 20 anos, Carlos Armando Costa
dos Santos, 21 anos, e Wallace Apa-
recido Souza Silva, 22 anos. Além do
estupro, eles roubaram o celular e fi-

zeram saques e gastos com o cartão
de crédito das vítimas.

Carlos Armando é fichado por
exercício ilegal da profissão. Apesar
disso, continuava a agir criminosa-
mente como pirata. Ele e seus cole-
gas já haviam praticado uma tentati-
va de estupro a uma jovem que, ape-
sar de ter denunciado à polícia, uma
delegada não agiu e colocou em li-
berdade. A postura fraca de fiscali-
zação está assustando moradores e
turistas do Rio. Muitas mulheres es-
tão com receio de viajar em um veí-
culo desses. Por não saber o que é
certo ou errado.

Depósitos de veículos apreendidos são poucos para tantos piratas

Foto: Cláudio Rangel

RJ TEM MAIS
DE 69 MIL CASOS

DE SUSPEITA
DE DENGUE

A dengue avança no Estado do Rio de Janeiro.  As autoridades de
Saúde registraram 69.343 casos suspeitos da doença entre os dias 1º de
janeiro até 23 de março de 2013. a situação de epidemia  está presente em
43% dos municípios fluminenses.

Magé, Niterói, Rio Bonito, Itaboraí, Silva Jardim, Tanguá, Maricá e
São Gonçalo, das Regiões Metropolitanas I e II, estão em situação de
epidemia. O secretário de Saúde do Estado do Rio, Sérgio Côrtes, e as
equipes de Vigilância e Atenção a Saúde do Governo promoveram reuniões
com os prefeitos e secretários municipais de saúde das Regiões
Metropolitanas I e II. O foco é aprimorar as ações de controle da dengue,
já que esses locais, por conta da introdução do vírus 4 da dengue no
estado, começam a registrar aumento significativo no número de casos.

Até o fim de março, a Secretaria de Saúde montou 62 centros de
hidratação contra a dengue em 43 municípios do estado.

Epidemia avança em 43% dos municípios
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Investimento para a compra do carro zero ou
aposentadoria ganha espaço entre taxistas

Em tempos de juros baixos e in-
flação reduzida, cresce o número de
taxistas em busca de alternativas para
a aposentadoria. Uma delas é a apli-
cação de reservas em fundos de in-
vestimento, cada vez mais populares
no Brasil depois da baixa taxa ofere-
cida pela tradicional poupança. Mo-
dalidades como os fundos imobiliári-
os, de infraestrutura, energia e cons-
trução, de renda fixa ou até mesmo
Bolsa de Valores podem ser mais lu-
crativas ao final de certo período, fa-
cilitando até mesmo a aquisição de
carros novos.

Com as novas regras, o rendimen-
to das cadernetas é de 5,075% ao
ano. As mudanças nas regras da re-
muneração da poupança começaram
a valer para os depósitos feitos a par-
tir de 4 de maio de 2012. Outras op-
ções são capazes de conferir até 3%
ao mês de rendimento, bem superior
à tradicional poupança.

Modalidades de fundos superam rendimentos de caderneta de poupança

Mais difícil fica para quem opta
pela previdência privada e pretende se
aposentar em dez anos. Mas até mes-
mo para quem ainda não começou a
guardar dinheiro para investir, ainda há
tempo. É o que explica o corretor
César Afif, autor do site
www.investirfacil.com:

“Recebi um amigo taxista que tinha
vontade de se aposentar em dez anos,
mas não tinha ainda nenhum dinheiro
guardado. Pensou em previdência pri-
vada, mas o gerente lhe disse que teria
de depositar mais ou menos R$
3.000,00 por mês para se aposentar
com uma renda de R$ 1.000,00 por
mês, mesmo assim, era uma aposen-
tadoria por 40 anos (no caso dele, até
os noventa) se ele passasse disso, não
receberia mais nada. Expliquei que pre-
vidências privadas têm algumas taxas,
seguros embutidos, e que ele poderia
ao invés disso investir o dinheiro, para
viver de renda”, disse.

Afif explica ainda que basta
uma poupança de R$ 100,00 por
semana para que o taxista tenha
uma renda considerável e pos-
sa pensar em alugar o táxi em
vez de trabalhar por horas a fio,
até o final da vida. Ele explica
o mecanismo:

“Nós temos três opções. Na
primeira, é possível aplicar dinhei-
ro em um bom fundo de renda fixa. Isso
vai render menos para você, mas vai
render muito mais que qualquer inves-
timento bancário. Aplicamos em um
fundo que rende algo em torno de 20%
ao ano. Na segunda opção, aplicamos
de forma conservadora na bolsa, es-
tratégia de dividendos. Buscamos fa-
zer seu dinheiro crescer mais, em tor-
no de 25%  aa. Por último, podemos
investir de forma estruturada na bolsa,
esse tipo de investimento reduz riscos,
pois compramos e vendemos ao mes-
mo tempo uma série de ativos, o que

nos dá uma ótima margem de segu-
rança e nos tem gerado algo em tor-
no de 28% aa, que dá em media mais
de 2% ao mês”.

Apesar de algumas associações
de taxistas estarem oferecendo pla-
nos semelhantes, Afif  alerta para
atenção à empresa administradora
desses fundos. “Para realmente fazer
seu dinheiro render é preciso ir a uma
corretora já que o objetivo dela é fa-
zer com que você ganhe dinheiro, ou
melhor, fazer seu dinheiro trabalhar
para você”, concluiu.

Foto: Cláudio Rangel



FOLHA DO MOTORISTA/RIO Página 9de 08 a 26 de abril de 2013



de 08 a 26 de abril de 2013 Página 10 FOLHA DO MOTORISTA/RIO



FOLHA DO MOTORISTA/RIO Página 11de 08 a 26 de abril de 2013

Projeto de novo
Código Disciplinar
 do taxista carioca

sai até maio

O secretário municipal de Transportes, Carlos Roberto Osório, criou o
grupo de trabalho responsável pela elaboração da proposta do novo Código
Disciplinar para o Serviço de Transporte Individual de Passageiros de táxi do
Rio de Janeiro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro em
21 de março de 2013, através da Resolução “P” nº 49/SMTR.

A medida visa substituir o atual Código estipulado por decreto 3.858 de
12 de maio de 1970, considerado ultrapassado para os padrões atuais. O
secretário disse aos taxistas que o prefeito Eduardo Paes deu prazo até o final
de 2013 para a finalização da nova norma.

O grupo de trabalho é composto pelos servidores Lauro Costa Silvestre;
Anriete Paiva de Azevedo; Celeste Francisco Anselme; Isabel Emília Macha-
do de Rezende; Fábio Barreto Pecego e Haroldo Metzker. Eles terão 60 dias
para apresentar a proposta para o novo Código Disciplinar em condições de

ser submetido à análise da Procuradoria-geral do Município e ao prefeito.
Osório ouviu sugestões dos taxistas durante reunião com o presidente da

Câmara Municipal do Rio, vereador Jorge Felippe. Entre elas, a fixação de
uma tarifa capaz de possibilitar ao taxista a compra de carros melhores, como
o  presidente da cooperativa de táxi Novo Rio Coop, Marcos Bezerra:

“Ainda temos muitos santanas na praça. Os permissionários estão com dificulda-
des para comprar veículos melhores por causa da tarifa defasada”, disse.

O taxista Marcos Lorenz também solicitou atenção ao reajuste e disse que
o Rio tem uma das mais baratas tarifas, perdendo até mesmo para Niterói.

Recentemente, o secretário Osório explicou que pretende estipular critéri-
os para a aprovação de veículos a serem utilizados na praça. A Prefeitura
ainda não sinalizou com a possibilidade de disponibilizar financiamentos a
taxistas para a compra de veículos.

Grupo de trabalho definirá idade máxima

da frota entre outros detalhes
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SMTR inicia primeira vistoria dos “cabritinhos” em abril
Os “Cabritinhos” - Kombis carac-

terizadas como táxi autorizadas para
o transporte de passageiros em regi-
ões ingrimes – começam a ser vistori-
ados em abril. A resolução SMTR nº
2322/2013 de 20 de março de 2013
estabelece normas relativas à vistoria
dos veículos de propriedade dos
permissionários do Serviço Público de
Transporte Complementar de Passa-
geiros, que começaram em primeiro
de abril deste ano.

Serão duas vistorias durante o ano.
Primeiramente, os permissionários
devem agendar no site
www.rio.rj.gov.br, e procedendo de
acordo com os seguintes passos: No
lado esquerdo da página obtida, sele-
cionar a página da SMTR; DEPOIS,

Veículos passam por testes no Guerenguê

selecionar a opção “Complementar
online” e “Agendamento de Vistoria”.

Os Operadores deverão compare-
cer com seus veículos à Gerência de
Vistoria da SMTR localizada à Es-
trada do Guerenguê, nº 1630 –
Curicica, na data e horário
agendados, munidos dos originais dos
seguintes documentos:

I. Comprovante do agendamento
realizado;

II. Cartão de Identificação de Au-
xiliar de Transporte (CIAT) original do
permissionário e do(s) auxiliar(es);

III. Comprovante de pagamento do
Imposto Sindical do permissionário e
dos auxiliares(es) referente ao exercí-
cio 2013;

IV. Cartão de Identificação de Con-

tribuinte Individual (CICI) junto ao
INSS do autorizatário e do auxiliar;

V. Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) atu-
alizado, conforme cronograma de vis-
toria do DETRAN-RJ, para o exercí-
cio de 2013;

VI. Certificado de Segurança Vei-
cular (CSV), dentro da validade, para
os veículos convertidos a GNV e ou-
tras adaptações;

VII. Carteira Nacional de Habilita-
ção do permissionário e dos auxiliares,
dentro da validade e enquadradas na
categoria “D”;

VIII. Comprovante de pagamento
da Taxa de Fiscalização de Transporte
de Passageiros referente ao exercício
2013 – DARM.

IX. Apólice de seguro de respon-
sabilidade civil a favor de terceiros por
danos pessoais, por pessoa atingida,
transportada ou não, no valor mínimo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
por danos materiais, no valor mínimo
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) (Resolução SMTR nº

780, de 30/09/96);
X. Certificado de desinsetização
XI. Certificado de vistoria e selo

afixado no veículo referentes à última
vistoria realizada;

A primeira vistoria anual está
sendo realizada entre os dias 01/04/
2013 e 26/04/2013 para todos os fi-
nais de placa. A segunda vistoria anu-
al ocorre entre os dias 01/08/2013 e
30/08/2013.

Insulfilme nas vans

está proibido

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, proibiu o uso de insulfilme nas vans do Transpor-
te Alternativo ao publicar o decreto 36.969 no Diário Oficial de 5 de abril. A partir de segunda-
feira, 8 de abril de 2013, quem for pego com vidros escurecidos terá o carro apreendido e uma
multa de R$1.251,48.

A alegação é que as películas dificultam a visibilidade do interior do veículo, prejudi-
cam a compreensão por parte dos passageiros quanto à ocupação dos mesmos e com-
prometem a segurança.

Multa é de R$ 1.251,48
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Dia 27 de abril será realizado
em SP o maior feirão do táxi

Dia 27 de abril, é comemorado o
aniversario de 29 anos da Folha do
Motorista, data que será  realizada a
11ª edição do Feirão do Táxi , esta-
rão presentes as marcas de automó-
veis (montadoras): Toyota, GM
Volkswagen , Fiat, Honda,
Renault, Nissan, com seus con-
cessionários Local   Clube CMTC
(Avenida Cruzeiro do Sul, 808, pró-
ximo a Ponte Pequena),

“A Copa do Mundo está chegan-
do, os taxistas precisam aproveitar a
oportunidade  de negócios, para realizar
a troca de seu carro. Em um só lugar
estão presente todas as marcas. Atendi-
mento a partir das 8h até ás 17h30”,
avisou Salomão Pereira organizador e
editor da Folha do Motorista.

“Está sendo colocado a disposi-
ção dos taxistas e família e convida-

Música, comida, diversão, sorteios de prêmios,

carros OKM e muitas oportunidades para toda a família de  taxistas

dos, 1.300 quilos de churrascos mais
o tradicional “BOI NO ROLETE”.
Refrigerante, é oferecido gratuitamen-
te a vontade.  Cerveja será cobrada
aparte pela direção do clube, assim li-
mita-se o consumo”, avisou Salomão.

 Para os taxistas a entrada é livre,
basta ir com o seu táxi. Pegar um cu-
pom na entrada preencher para parti-
cipar dos sorteios de blindes que se-
rão oferecidos pelos clientes e Folha
do Motorista.

No feirão anterior foram
 vendidos 350 carros

De acordo com Salomão Pereira,
em 2012  foram comercializados 350
veículos.  O faturamento superou a
marca dos R$ 10 milhões.  “Nesta
edição, espero um aumento significati-
vo no número de participantes e negó-
cios realizados, afinal, este ano é de

troca de carro devido aos grandes even-
tos que serão realizados em São Paulo,

inclusive a Copa do Mundo de
2014”, assegurou Salomão.

Expositores

 Interessados participar deve entrar  em

contato com a Folha do Motorista pelo telefone

(11) 5575-2653 ( Com Ana Cláudia), ou Salomão.

Foto: Mário Sergio Almeida
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Taxistas de Porto Alegre protestam contra violência

Centenas de taxistas realizaram
um protesto durante a madrugada
de sábado (30/3) e domingo (31/3),
em Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul. Os profissionais pediram o fim
da violência contra a categoria. A re-
volta pelo assassinato de três com-
panheiros na mesma noite de sába-
do e mais um baleado, que se en-

contra no hospital, gerou um protesto
na frente da casa do Governador
Tarso Genro do PT.

Na madrugada de sábado, os
taxistas iniciaram uma manifestação
no Largo Zumbi dos Palmares, no
bairro Cidade Baixa e chegaram a
interditar o trânsito na região da
Rodoviária, no centro, para chamar

atenção das autoridades por mais
segurança.

    A morte dos três taxistas
igualou os números de 2012, quan-
do outros três foram vitimados nas
ruas em assaltos ou homicídios. A
revolta provocou protestos em
frente à casa do governador Tarso
Genro (PT). Todos foram mortos
enquanto trabalhavam e tiveram
seus pertences roubados.

      Segundo a Folha, por volta
de 5h, cerca de cem colegas das
vítimas se concentraram em frente
ao Palácio da Polícia, na Avenida
Ipiranga. O grupo seguiu em
carreata até a residência do gover-
nador, que recebeu os manifestan-
tes. De acordo com a versão do
governo do Estado, os motoristas
pediram mais segurança. O gover-
nador Tarso Genro afirmou que se
reunirá com a cúpula da polícia na
próxima semana e prometeu rever
os procedimentos de abordagem

nas barreiras policiais – os taxistas
reclamam que os passageiros não
são revistados quando os veícu-
los são parados em blitze. (Com
informações da Folha de São
Paulo)

Por outro lado, a cidade de
São Paulo, vem enfrentando o
mesmo drama, do inicio do ano
mês janeiro e fevereiro, foram as-
sassinados 13 taxistas, a maioria
na Zona Sul. O último assassinato
ocorreu na região do bairro de
Pinheiros, um taxista foi vitima de
passageiro “bandido” com várias
facadas dentro de seu táxi. Mes-
mo ferido  tentou procurar socor-
ro mais foi tarde morreu no local.
Os companheiros e família, após
o sepultamento foram ao Palácio
do Governo pedir segurança, e
foram atendidos por um de seus
assessores. Que ficou de agendar
uma audiência com Geraldo
Alckmin governador do estado.

Três assassinados em uma madrugada e outro baleado
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A Copa do Mundo está chegan-
do, atualize a sua ferramenta de tra-
balho.  Não deixe para última hora, o
Secretário de Transportes por meios
da Folha do Motorista já mandou um
recado à classe, avisando que não vai
permitir carros velhos na praça e quer
a frota de táxi renovada. Quem tiver
com seu carro dando mais manuten-
ção do que resultado com as corri-
das, poderá ser reprovado na visto-
ria e não ter sua autorização (alvará)
renovado, até que seja apresentado
um carro em condições de uso. As
montadoras e concessionárias estão
se empenhando para atender aos pe-
didos dos carros zero que chega em
cada concessionária com a marca de
sua preferência.

Carro novo reduzir  os gastos com
manutenção e mantém o seu capital
atualizado, além de garantir um me-
lhor conforto à seu passageiro. “A sua
preferência aos clientes da Folha do
Motorista só tende a valorizar a sua

O seu táxi Okm de até 2.01 cilindradas tem isenção
profissão. Se for trocar de carro ou fi-
zer manutenção, consultem”, orientou
a redação.

“Em 2014 teremos a Copa do
Mundo, um dos maiores eventos e pre-
cisamos que a frota de táxi seja reno-
vada. Os táxis é o cartão de visita de
quem chega, seja ele brasileiro ou tu-
rista, portanto precisam esta em or-
dem, para atender os turistas e empre-
sários etc orientou o secretário”.

A isenção do ICMS  vai  até  31 de
dezembro de 2015. A prorrogação
ocorreu na 146ª reunião do Confaz,
realizada em 22 de junho de 2012, em
Maceió (AL).

CONVÊNIO ICMS 67, DE 22
DE JUNHO DE 2012.
Publicado no DOU de 27.06.12
   Ratificação Nacional no DOU de
16.07.12, pelo Ato Declaratório 11/12.
Prorroga disposições dos Convênios
ICMS 38/01 e 04/08.
   O Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, na sua 146ª

reunião ordinária, realizada em Maceió,
AL. no dia 22 de junho de 2012, ten-
do em vista o disposto na Lei Com-
plementar nº. 24, de 7 de janeiro de
1975, resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O
Cláusula primeira Ficam prorroga-

das até 31 de dezembro de 2014, as
disposições contidas no Convênio
ICMS 04/08, de 4 de abril de 2008,
que autoriza os Estados da Bahia, Piauí
e do Rio Grande do Norte a conceder
isenção do ICMS nas operações e
prestações destinadas às entidades que
relaciona. Cláusula segunda A cláusula
décima terceira do Convênio ICMS
38/01, de 6 de julho de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação: “Clá-
usula décima terceira O benefício pre-
visto neste convênio entra em vigor a
partir da data da publicação de sua
ratificação nacional, produzindo efei-
tos até 30 de novembro de 2015, para
as montadoras, e até 31 de dezembro
de 2015, para as concessionárias”.

Cláusula terceira Este convênio entra
em vigor na data da publicação de
sua ratificação nacional. Obs: “O
convênio que concede o beneficio ao
taxista é o da cláusula segunda (Con-
vênio ICMS38/01)”, orientou
Salomão Pereira.

C O N V Ê N I O
Os dispositivos a seguir, do Con-

vênio ICMS 38/01, de 06 de julho
de 2001, passam a vigorar com as
seguintes redações:

I – “caput”  da cláusula primeira:
“Cláusula primeira Ficam isentas

do ICMS as saídas internas e inte-
restaduais promovidas pelos estabe-
lecimentos fabricantes ou por seus
revendedores autorizados, de auto-
móveis novos de passageiros equipa-
dos com motor de cilindrada não su-
perior a dois mil centímetros cúbi-
cos (2.0l), quando destinados a mo-
toristas profissionais (taxistas), des-
de que, cumulativa e
comprovadamente:”.
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