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Veja as
promoções da

Squadra Rio
com o João Carlos, na

página 16

O secretário municipal de

transportes, Alexandre Sansão,

deferiu processos de pedido de

permissões com base na lei 3.123/

2000, a Lei das Diárias. A maioria

dos beneficiados deu entrada nos

pedidos em 2012, antes da

paralisação da SMTR promovida pela

justiça. O Diário Oficial do município

do RJ publicou em 21 de maio de

2013 lista com 18 beneficiados pela

permissão. Pág. 02

A Rede Bandeirantes foi mais uma emissora de

televisão que deu destaque ao sistema de

câmera de segurança para o serviço de táxi,

que identifica todos os passageiros com registro

de imagem armazenado em um servidor. Uma

equipe da TV visitou a redação da Folha do

Motorista e entrevistou Salomão Pereira,

idealizador do sistema.  Pág. 14

 Ladrão faz festa

assaltando taxista em SP:

200 assaltos por mês

As oficinas taximétricas realizam a alteração

tarifária de acordo com o calendário. Os táxis de

placas finais 7, 8, 9 e 0 são os próximos a serem

regularizados. Prazo para regularização de

taxímetros termina dia 2 de junho. Pág. 10

Se for adquirir o seu

táxi zero, dê

preferência aos

anunciantes da Folha

do Motorista. Eles

valorizam o seu

trabalho e contam

com profissionais

preparados para o

atendimento. Pág. 04

Um jornal com 30 anos, dirigido aos taxistas.

São 32 mil taxistas esperando a divulgação de

seus produtos. Ligue: (21) 2252-6071/ 2242-
8550 ou folhadomotorista@uol.com.br.

Anúncio barato é jogar seu dinheiro no lixo!

 O seu táxi

O KM

Na Folha do Motorista

 anunciou, vendeu!

Aferir o taxímetro

 com a nova tarifa
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Mais taxistas recebem
permissões para trabalhar

Secretaria publica lista oficializando beneficiados pela Lei das Diárias

O secretário municipal de transportes, Alexandre Sansão, deferiu pro-
cessos de pedido de permissões com base na lei 3.123/2000, a Lei das
Diárias. A maioria dos beneficiados deu entrada nos pedidos em 2012,
antes da paralisação da SMTR promovida pela justiça.

O Diário Oficial do município do Rio de Janeiro publicou em 21 de
maio de 2013 lista com 18 beneficiados pela permissão.

A lei 3.123/2000 transformou motoristas auxiliares de veículos de alu-
guel em permissionários autônomos. O direito era garantido aos taxistas
auxiliares cadastrados até o dia 30 de abril de 2000.

A mesma lei previa também a realização de um recadastramento anual
os permissionários e proibia a distribuição de novas autonomias pela Pre-
feitura, no prazo de dez anos.

Foto: Cláudio Rangel

A Prefeitura do Rio de Janeiro
prepara os festejos comemorativos
dos 450 anos do Rio de Janeiro. O
calendário começa com o próximo
Réveillon, se estende até 2016. No
dia 21 de maio, o prefeito Eduardo

Prefeitura prepara série de eventos
comemorativos dos 450 anos da cidade

Ações começam em 1º de janeiro de 2015 e duram todo o ano

Paes apresentou o símbolo da come-
moração, vencedor de um concurso
público.

Haverá um calendário comemo-
rativo preliminar durante o ano de
2015, envolvendo ideias sugeridas

pela população. Paes
também assinou decre-
to  ba t izado  de Pró-
Carioca com o objetivo
de valorizar a memória
e a cultura popular do
carioca.

Os eventos sugeridos
pela população e vence-
dores da votação pela
internet são o Festival de
Bossa Nova em Ipanema
que superou a marca de
30 mil votos, sagrando-se
vencedor na AP2, que en-
globa Zona Sul e Tijuca.
Em seguida, vieram suges-

tões para as AP 3 e 4, respectivamen-
te, a reforma da pista de skate da
Praça Nossa Senhora da Apresen-
tação, no Irajá, e a arborização da
Estrada de Três  Rios ,  em
Jacarepaguá, que superaram a mar-
ca de 14 mil votos.

Na AP5, que corresponde a Santa
Cruz, Bangu, Campo Grande e arre-
dores, o programa de mutirão para a
pintura de fa-
chadas e muros
de casas levou
a melhor com
cerca de qua-
tro mil .  Duas
ideias que re-
v e r e n c i a m  a
memória da ci-
dade foram des-
taques. Na AP1
(Centro Históri-
co e Zona Portu-

ária), uma exposição com material his-
tórico coletado junto à população an-
gariou quase mil votos e foi a ven-
cedora. Para a categoria “Todo o
Rio”, a ocupação cultural da La-
d e i r a  d a  M i s e r i c ó r d i a ,
logradouro mais antigo da cida-
de e resquício do mítico Morro
do Castelo, foi a vencedoras com
mais de 4 mil votos.

Foto: Divulgação
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Copa X Eleições
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 As empresas que privilegiam os
táxis merecem a sua preferência,
quer na troca de carro ou na manu-
tenção de seu táxi. Procure os anun-
ciantes da Folha do Motorista: são 30
anos em favor da categoria.

As isenções de impostos são um
facilitador no momento da troca do
veículo usado para aquisição de um
novo carro. O percentual de des-
conto varia de acordo com o mo-
delo escolhido, mas só é garanti-
do quando a compra for realizada
diretamente nas concessionárias.

O financiamento através do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor) do Banco do Brasil, com
atendimento em todo o país, está
novamente ativo, e também é um
atrativo para a aquisição de um
veículo novo.

Estamos a poucos dias para
o início da Copa do Mundo, e
as Olimpíadas em 2016 estão
chegando. A frota de táxi pre-
cisa ser renovada, para a segu-
rança  do passageiro e maior

 Na troca de carro OKM,

consulte os  anunciantes da

Folha do Motorista
 Folha do Motorista 30

  anos dirigido aos taxistas.

faturamento do taxista.
O táxi é o cartão de visita da

cidade, e com ele o turista terá o
primeiro contato e se deslocará,
a passeio ou a negócios. É neces-
sário que o taxista invista em seu
instrumento de trabalho, para
atrair cada vez mais passageiros
e causar uma boa impressão para
todos que visitarão o Rio de Ja-
neiro.

“Quando você entra em uma
loja ou concessionária que têm
interesse na atividade do taxista,
de imediato nota-se a diferença
no atendimento. Além disso, nes-
ses locais há sempre profissionais
preparados para  garant i r  o
faturamento de um carro zero qui-
lômetro com isenção dos impos-
tos”, orientou a redação.

A isenção do IPI é válida até
o dia 31 de dezembro de 2016, e
do ICMS até 31 de dezembro de
2015. Os motoristas que estão in-
gressando na praça terão direito
às isenções após 12 meses.

Foto: Cláudio Rangel

Não tem jeito. É impossível o Brasil parar de falar em futebol em ano de
Copa do Mundo, principalmente quando este evento esportivo se dá no
próprio país. Mas, apesar do campeonato raro e envolvente, é preciso man-
ter a visão nos problemas sociais que tanto nos afetam e motivam constantes
manifestações por todo o Território Nacional.

A bola nem começou a rolar e já influencia as pesquisas eleitorais. Não
houve alterações significativas entre as intenções de voto de cada candidato
a presidente da República nos últimos dias. Quem trabalha no setor de táxi
reconhece que ainda existem muitos problemas, tanto no campo da política
quanto em relação ao sérico prestado. O futebol não pode ser um sedativo
capaz de deixar sem ação os cidadãos diante das questões diárias.

Tudo indica que uma disposição mais tolerante será a tendência da popu-
lação durante a Copa. O campeonato mundial de futebol será curtido por
brasileiros e estrangeiros, com todas as falhas de organização já previstas.
Mas os problemas sociais não serão esquecidos. Grupos de manifestantes
preparam passeatas e pauta de reivindicações. Tentarão enfrentar a opinião
negativa da maioria da população contra as manifestações violentas, como
indica uma pesquisa do Datafolha.

Para os taxistas, a notícia é boa para quem atua em cooperativas. Apesar
da concorrência com os aplicativos, a decisão do STF em considerar
inconstitucional a cobrança de 15% nas faturas emitidas às empresas por
serviços de táxi. Trata-se de um pleito antigo e que vai desonerar esses gru-
pos de taxistas, com vantagens para as cooperativas.

É ano de Copa, é ano de eleições majoritárias. É bom lembrar na repre-
sentação política que, depois do evento esportivo, o assunto tomará conta
das rodas de taxistas. E as decisões vão interferir na vida política dos próxi-
mos quatro anos. Merece toda a atenção da categoria.

A Copa do Mundo é um negócio lucrativo para alguns. Os poucos taxistas
que se prepararam para atender ao público, principalmente o estrangeiro,
certamente terão mais condições de desempenhar um bom papel no campo
do atendimento. Mas este preparo deve ser constate. A qualidade será o
grande diferencial capaz de fazer com que o taxista sobreviva em seu ramo
de atividade.

Copa X Eleições
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Correio Eletrônico

Concorrência do BRT preocupa taxista
Ando muito preocupado com o

nosso (meu) futuro profissional, são
tantas alternativas de transporte que es-
tão surgindo até  penso que o taxista
perderá em pouco tempo perder uma
grande fatia do seu faturamento, e já
tem perdido pro CARONA SOLIDÁ-
RIA, eu mesmo perdi  três PS na área
do Méier para um particular com farol
aceso, isso sem contar que o ÔNIBUS
PADRÃO  já está colocando ar con-
dicionado e assim perderemos no pró-
ximo verão até as corridas caroço.

No Centro o ônibus com ar sairá
mais barato e rápido que táxi. O que
dizer dos CARROS EXECUTIVOS
que atende as grandes empresas com
valor superior as nossas tarifas.

Acha pouco? Qual o montante da
receita que perdemos com o surgimento
das VANS que param no Fórum, das
vans da Zona Sul e da Barra (os cole-
gas diziam que PS de táxi não entrava
em van, a verdade se entra ou não está

nos lugares citados).
Como se não bastasse no mês de

junho teremos um grande concorren-
te, digo, o BRT Galeão Barra, com
tarifa de R$ 3,00. Isso quer dizer
que perderemos corridas na  Re-
gião de JPA, Madureira, Marechal
Hermes, Inhaúma e outros Bairros
daquela região, muitos que usam
táxi migrarão para esse tipo de
transporte por conta da rapidez e
conforto. Um Ps que precise che-
gar no Cemitério de Inhaúma po-
derá desembarcar em Vicente de
Carvalho e pegar o Metrô gastan-
do 10% do valor da tarifa do táxi.

Meu medo, como ficará a Praça?
Como ficará nossa família numa dis-
puta de 33 mil taxistas. O pior está por
vir. Já está sendo estudado a probabi-
lidade de colocar nos articulados que
farão o trajeto BARRA X GALEÃO
 um grande porta malas para quem for
viajar e opte pelo articulado com ex-

clusividade de CORREDOR.
Termino dizendo que a “Praça não

pode acabar”.
Taxista e Pastor Marinaldo Gomes

(Grupo Táxi do Rei)
“O Senhor é o mau Pastor e nada

me faltará” Salmo 23/01.
Taxista Marinaldo Gomes.

Foto: Cláudio Rangel
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Todo cliente que fizer a conversão com kits de terceira e quinta
geração ganha um aspirador de carro. Além disso, concorre a cami-
sas oficiais da Seleção e, ao final da Copa, a um televisor de 32 pole-
gadas. É a promoção Show de Bola da Gás imperial.

Trata-se de mais uma promoção da oficina, que divulga constante-
mente as vantagens da utilização do GNV, quando bem instalado.

A gerente da oficina, Silvia Lescault, explica ainda que, se o taxista
instalou o gás em outro local e o veículo apresenta problemas, a Gás
Imperial faz um orçamento grátis:

 “Temos todos os aparelhos de diagnóstico. A empresa conta uma
equipe de alto padrão para atender aos taxistas”.

Muitos taxistas ainda tem dúvida em relação ao melhor kit a ser
instalado em seu veículo. Silvia explica que os kits de quinta geração
são próprios para carros novos como Corolla, os modelos da Nissan
e da Toyota. O kit de 5ª geração é o ideal para o cliente quer um
carro em que ele não precise pisar na embreagem, com carro auto-
mático.

A oficina da Quinta da Boa Vista continua inovando. Conta agora
com um setor de acessórios, uma recepção com televisor e café para
o cliente. “Ele não precisará ficar na oficina, esperando o tempo todo.
Agora, esperamos contar com todos os clientes”, disse Silvia.

TEM PROMOÇÃO
DURANTE A COPA

Promoção Show de Bola dá prêmios a clientes

GÁS
IMPERIAL
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O prefeito Eduardo Paes lançou o Manual de Procedimentos para Grandes Eventos - Copa do
Mundo 2014. O lançamento ocorreu no Centro de Operações na Cidade Nova, em 2 de maio. O Rio
sediará sete partidas, inclusive da final. A expectativa é que os jogos sejam vistos por cerca de 3 bilhões
de pessoas em todo o mundo.

A publicação, que vai orientar as equipes envolvidas na operação da cidade, reúne as informações
de operação e logística para o período da competição, nas áreas de transporte, de mudanças viárias e
de orientações sobre deslocamentos.

“É um guia de consulta. Vai ser permanentemente ajustado para imprensa, órgãos públicos, conces-
sionárias e pessoas que tocam a Copa do Mundo e têm obrigações sobre o evento”, disse Paes.

O manual que estará disponível na internet no site http://www.prefeiturarionacopa.com.br/, define,
ainda, as ações e responsabilidades dos órgãos envolvidos na organização da Copa.

O prefeito lançou também o Manual do Jornalista, que vai orientar os profissionais de imprensa
sobre as normas e condições da prefeitura para filmagem na cidade durante o Mundial.  Paes informou
que o Centro Internacional de Imprensa que vai funcionar no Riocentro, na zona oeste do Rio. 

Rio tem Manual de Procedimentos para a

COPA DO MUNDO 2014
Capital fluminense será palco de sete jogos do mundial

Foto: Divulgação
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Depois de delegar às oficinas a tarefa de alterar os taxímetros para a nova tarifa até o dia seis de junho,
o Ipem-RJ antecipou o calendário de aferição para o dia 19 de maio a ser realizada nas imediações da sede

do órgão, na Rua Padre Manoel de Nóbrega 539, em
Piedade, das 9h às 16h.

As oficinas taximétricas realizam a alteração tarifária
de acordo com o calendário dos relojoeiros. Os táxis
de placas 7, 8, 9 e 0 são os próximos a serem regula-
rizados.

Até o dia 31 de maio, os relojoeiros recebem os
táxis de placas finais sete e oito. Entre os dias dois de
junho e seis de junho serão aferidos os taxímetros dos
táxis finais de placa nove e zero.

Ao aferir o taxímetro para a bandeirada de R$ 4,80,
o taxista deve entregar a tabela de preços ao relojoei-
ro. O Procon está recebendo muitas reclamações
quanto ao uso indevido das tabelas por táxis já regula-
rizados.

Calendário de aferição

Para agendar o serviço, basta ligar para 2332-
4185, 2332-4186 ou 2332-4191. O taxista deverá
apresentar a Guia de Recolhimento da União (GRU)
no valor de R$ 37,50 que deve ser paga nas agências
do Banco do Brasil, o certificado de exercício do Ipem
2013, estar com o kit gás em dia, comprovante de
residência, IPVA 2014 pago, cartão de auxiliar (quan-
do o responsável não for o próprio dono do táxi) e
carteira de habilitação.

Ipem/RJ antecipa calendário de aferição dos
taxímetros da capital fluminense

Prazo para
regularização
de taxímetros
termina dia 6
de junho

Foto: Cláudio Rangel
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A Expotáxi Brasil – Feira Nacional do Táxi, Fretamento de Pas-
sageiros, Veículos Executivos, Frotistas e Similares é o ponto ideal
para taxistas, dirigentes de associações, cooperativas, proprietári-
os de veículos executivos, empresas de táxi e frotas manterem con-
tato com as grandes inovações desse amplo mercado, que reúne as
maiores montadoras do país, autosserviços, seguradoras, assistên-
cias médica e odontológica, radiocomunicação, insumos básicos,
entre outros .

O principal diferencial da Expotáxi Brasil para o visitante é o
foco na capacitação profissional, através de palestras gratuitas, qua-
lificando-o ainda mais para o atendimento a passageiros.

No Estado do Rio de Janeiro, são mais de 70 mil táxis cir-
culando, e a feira é uma excelente oportunidade para estes
profissionais se atualizarem tecnologicamente e se capacita-
rem profissionalmente.

Feira Nacional do Táxi
terá exposição de novos serviços para o setor

O estacionamento será gratuito para taxistas

A Expotáxi Brasil irá acontecer de 26 a 28 de setembro de 2014
no Riocentro (Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ).

Evento paralelo

Dentro da Expotáxi Brasil, será realizado o evento paralelo
Fenacargo - Fórum Especial Nacional do Transporte de Cargas,
que tem como objetivo trazer para o debate as grandes ques-
tões que envolvem o segmento de Transporte de Cargas em
nível nacional.

Em pauta, serão debatidos assuntos como soluções para a ges-
tão da cadeia logística (supply chain), acessos rodoviários, plata-
formas, condomínios logísticos e, principalmente, a capacitação dos
profissionais que atuam no ramo.

Acompanhe todas as novidades em: www.expotaxibrasil.com.br
Entrada fraca e estacionamento gratuito para taxistas.
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Prezado Sr. Cláudio Rangel,

 Gostaria de saber qual o procedi-

mento necessário para a transferên-

cia da titularidade da permissão regis-

trada em nome de HELIO, para o meu

nome, MARCELLE AZEREDO

MACHADO.

Esclareço que, embora tenha uma

procuração Legal para a efetiva trans-

ferência, não sei qual a forma

correta para o procedimento.

Portanto, solicito seus bons ofícios

para o fomento.

 Atenciosamente,

 Marcelle  Azeredo Machado 

(filha do permissionário)

Prezada Marcelle,

As informações que precisa estão

no site da SMTR, no linkhttp://

www.r io . r j .gov.br /web/smtr /

exibeconteudo?id=4235282

Lá define que o interessado deve

preencher o formulário, que pode ser

baixado neste link.

Os documentos do permissionário

cedente deve ser:

1 Identidade e CPF

Correio Eletrônico

2 CRLV e CRV(preenchido, com

firma reconhecida);

3 Nada consta do IPEM - RJ (vali-

dade de 48 h) - somente original;

4 CIAT do permissionário e Auxili-

ares ( caso haja)

Os documentos do requerente de-

vem ser:

1 Identidade, CPF e CNH (Cartei-

ra Nacional de Habilitação);

2 INSS (ficha de inscrição como

contribuinte individual - motorista de táxi);

3 Comprovante de pagamento da

Contribuição Sindical;

4 Comprovante de residência (má-

ximo de três meses, no nome do pró-

prio, do Município do Rio de Janeiro -

Contas de água, luz, gás ou telefone);

5 Originais das Certidões Negati-

vas dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Regis-

tros de Distribuição Criminal de que tra-

ta o art. 329 da Lei de 9.503 de Setem-

bro de 1997, atualizadas - Rua do Carmo,

Nº8 - 9º andar Certidão Negativa da

Justiça Federal.

Claudio R Rangel

Integrantes do sistema OCB/Sescoop/RJ elegeram  Marcos Diaz para pre-
sidente da entidade para o período 2014-2018. A eleição se deu por unanimi-
dade em 19 de maio de 2014, inclusive com o apoio de taxistas ligados a
cooperativas do Estado.

Diaz enumerou as ações realizadas por sua administração e as que aconte-
cerão nos próximos quatro anos:

“Daqui para frente o objetivo será melhorar a comunicação, a imagem das
cooperativas, disseminar a cultura do cooperativismo no Estado e, paralela-
mente, trabalhar com deputados e vereadores a fim de fortalecer o desenvolvi-
mento do cooperativismo fluminense.”

A solenidade de posse ocorrerá no dia 29 de maio, na sede da Ordem dos
Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB/RJ), no Centro do Rio de Ja-
neiro, a partir das 18h.

OCB/SescoopRJ reelege

Marcos Diaz como presidente
Entidade atua em apoio a cooperativas, inclusive de táxis

Foto: Cláudio Rangel
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Ladrão faz festa assaltando
taxista em SP: 200 assaltos por mês

A Rede Bandeirantes foi mais
uma emissora de televisão que deu
destaque ao sistema de câmera de
segurança para o serviço de táxi no
Brasil. Uma equipe da TV visitou
a redação da Folha do Motorista
e entrevistou Salomão Pereira,
idealizador do sistema. A matéria
foi exibida no mais novo telejornal
da emissora, o Café com Jornal,
que vai ao ar de segunda à sexta-
feira, às 6h da manhã.

O repórter Marcelo Zorzanelli
entrevistou vários taxistas que re-
lataram os assaltos que já sofre-
ram, e apresentou o sistema de
monitoramento por câmeras, res-
saltando a informação de que 70%
dos taxistas de São Paulo já foram
vítimas de crimes.

A taxista Vanilde Rodrigues So-
ares contou como a câmera a li-
vrou de um assalto recentemente.
“Ele deu de cara com a câmera e o
adesivo que orienta: “este veículo
está sendo monitorado, com regis-
tro de imagem transmitido para uma
central”. Então o suspeito puxou o
boné, colocou os óculos, começou
a recuar no banco, ficou nervoso e
pediu para parar no Centro para
deixar uma mochila. Esperei por 30
minutos e ele não voltou. Eu dei
graças a Deus”.

A entrevista foi encerrada com
Salomão Pereira, que mostrou ao re-
pórter a nitidez das imagens gravadas
pela câmera de segurança. “O assal-

tante pode levar o
carro ou fazer o que
ele quiser, mas as
imagens já estarão
registradas. Com
certeza, ele será pre-
so com facilidade”.
Qual a vanta-

gem da câmera

de segurança

para táxis?

As câmeras
para veículos
existentes no mer-
cado não atendi-
am a necessidade
dos taxistas. Além
do alto custo, a
gravação das ima-
gens ficava arma-
zenada no próprio carro, por meio de
um cartão no DVR veicular. “Se o as-
saltante levar o carro, as imagens são
destruídas”, alertou Salomão.

Já no sistema idealizado por
Salomão Pereira, as imagens come-
çam a ser gravadas automaticamen-
te, assim que o passageiro entra no
veículo. Mesmo que o carro seja
roubado ou destruído, a identifica-
ção do criminoso estará documen-
tada. O sistema inibe a ação do ban-
dido e protege o taxista, já que o
resgate das imagens não é acessível
pelo carro. “Em São Paulo temos
cerca de 200 assaltos por mês a
taxistas. Precisamos mudar esse
cenário”, afirmou Salomão Pereira.

Interessado em câmera de

segurança para o seu táxi?

A empresa de tecnologia
Cerruns e a LG desenvolveram uma
solução prática para a instalação da
câmera de segurança. O taxista
pode utilizar a linha do aparelho
smartphone que já possui, adquirin-
do apenas outro aparelho, sem li-
nha, para uso da câmera.

Vários estados, como Espírito
Santo, Rio de Janeiro,  Santa
Catarina e Paraná já demonstraram
interesse na instalação da câmera
nos táxis. Para as empresas, o in-
vestimento é pequeno. Basta adqui-
rir um computador, instalar o sistema
no estabelecimento e as imagens dos

Violência pelo país contra o profissional da praça

Taxista é assassinado

em Caruaru

O Sindicato Estadual dos Taxistas de Vitória, no Espírito Santo,
afirmou que mais de 20 profissionais são assaltados por mês na Gran-
de Vitória.

De acordo com o presidente do sindicato, Evanildo Moreira Vicente,
os assaltos são muito comuns, mas nem sempre são registrados pelos
taxistas, devido à demora para o atendimento nos distritos. “O taxista mui-
tas vezes perde um celular, dinheiro, e não registra a ocorrência”, afirmou.

O taxista Tiago Soares da Silva, de 24 anos, foi morto a tiros em Caruaru,
no Agreste pernambucano, a 120 quilômetros do Recife. O crime aconteceu
na tarde do dia 19 de maio.

A polícia ainda não tem pistas sobre os assassinos ou a motivação do crime.
Objetos do taxista, como o celular e a carteira, não foram levados.

Segundo testemunhas, um dos criminosos se passou por passageiro, en-
quanto o outro bandido aguardava o taxista no ponto de desembarque. Tiago
levou seis tiros e morreu no local.

Mais de 20 taxistas são assaltados

por mês na Grande Vitória

Foto: Mario Sergio de Almeida

passageiros passarão a ser acessadas
de qualquer local do país.

“Estamos abrindo representa-
ção para as empresas interessadas.
A instalação é simples, e não há
gastos com funcionários para con-
trolar as imagens. O acesso às gra-
vações é permitido quando o em-
presário ou o taxista solicitar, e o
repasse das imagens só pode ser
feito para a polícia, em caso de
assalto. Esse é o objetivo do sis-
tema: inibir que ladrões usem o ser-
viço de táxi para praticar crimes”,
lembrou Salomão Pereira.

Entre em contato:

11 2081-1015
salomaosilva@terra.com.br
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O direito à transferência de táxi
começa a ser reestabelecido em todo
o Brasil. Em Uberlândia (MG), Joana
Darc da Silva conseguiu mandado de se-
gurança para reaver a permissão do ma-
rido falecido há dois anos. A decisão foi
dada depois de uma disputa judicial com
a Prefeitura, que não queria cumprir a lei
federal 12.865, que dá direito aos her-
deiros receberem a permissão.

De acordo com informações locais,
em Uberlândia há 11 casos semelhan-
tes na Justiça.

A família de Joana Darc da Silva
tinha o táxi como única fonte de renda:
“Sou somente eu e uma neta e vive-
mos desse negócio há mais de 18
anos”, disse. Joana não vai dirigir. Vai
buscar um auxiliar.

A Secretaria Municipal de Trânsito
e Transportes de Uberlândia (Settran),
informa que não realiza transferências
de permissões de forma hereditária

Herdeira recupera permissão de

táxi em Uberlândia (MG)
Ela precisou mover ação judicial
e obter mandado de segurança

porque a lei federal é apenas
autorizativa.

“Fizemos um projeto de lei e já
mandamos para a Câmara Municipal,
que deve apreciar e fazer as altera-
ções que achar necessário”, disse o
secretário executivo do Fundo Mu-
nicipal do Trânsito e Transporte,
David Araújo.

A proposta está sem data para ser
votada. O projeto foi enviado à Câ-
mara de Vereadores obedecendo à
orientação técnica de que só valeri-
am após a lei entrar em vigor. No en-
tanto, o Sindicato dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários
de Uberlândia afirmou que pretende
articular na Câmara Municipal para
tentar atender aos demais casos:
“Principalmente, dessas famílias que
dependem do ofício para sobreviver”,
disse o presidente Arcílio José
Rodrigues.

A Operação Lei Seca (OLS), da
Secretaria de Governo do Estado do
Rio, vai intensificar a sua atuação na
Copa do Mundo. Todo o efetivo es-
tará à disposição, nos dias de jogos
da Seleção Brasileira, realizando
ações de conscientização e fiscaliza-
ção, de dia e à noite.

Cerca de 250 agentes vão percor-
rer áreas estratégicas da Região Me-
tropolitana e de cidades de médio
porte do interior, levando a mensagem
da campanha. Símbolo do projeto,
o tradicional balão da OLS ganha-
rá tons de verde e amarelo e apa-
rência de uma bola de futebol, em
referência ao Mundial.

“As campanhas educativas vão
acontecer antes das partidas do Bra-
sil, em locais com grande concentra-
ção de torcedores. As blitzes terão
início imediatamente após o término

Operação Lei Seca
vai intensificar

 ações na Copa do Mundo

dos jogos. Ou seja, serão realizadas
fora do horário convencional, ainda
com o dia claro”,  disse o coordena-
dor da Operação Lei Seca, tenente-
coronel Marco Andrade.

O planejamento das ações da OLS
para a Copa inclui nove equipes de
fiscalização, com cerca de 200 agen-
tes, e cinco de educação, compostas
por 50 pessoas, incluindo voluntários
cadeirantes. Os motoristas
recebera?o material informativo,
ventarolas e adesivos destacando os
riscos da mistura de álcool e direção.

“O objetivo é lembrar que e? im-
portante comemorar, mas com segu-
rança”, afirmou Marco Andrade.

Os jogos no Maracanã também
vão merecer atenção especial. Nos
demais dias, a OLS mantém seu
cronograma inalterado.

(Agência Rio de Notícias)

Blitz passarão a acontecer durante o dia claro

As vans que integram o serviço de transporte completar do estado poderão
ser proibidas de usar películas nos vidros. O tema é tratado pelo projeto de lei
2.113/13, do deputado Gilberto Palmares (PT), que a Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj) aprovou, em 21 de maio de 2014, em primeira discussão.

As penas para o descumprimento passam por advertência e multa, que pode
chegar a R$ 2 mil. “A película impede ou diminui a visibilidade no interior dos
veículos, e é um dos fatores que contribuem para a prática de crimes. O proje-
to visa gerar mais segurança para os usuários”, justifica o deputado. 

Vans podem ser proibidas de usar

películas no vidro do veículo

Medida visa dar mais segurança a passageiros
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes

1 embalagem de Gnocchi Grano D’oro
Adria
400g de salmão
3 dentes de alho picados
Caldo e raspas de 1 limão
3 colheres de sopa de azeite
3 tomates sem sementes, em cubos
1 maço de brócolis, sem os talos
1 xícara de chá de castanha do Pará
triturada
1 xícara de chá de linhaça torrada
Sal e ervas finas a gosto
Queijo parmesão a gosto
Molho de Nata
2 colheres (sopa) de amido de milho
½ litro de leite
500g de nata
1 colher (sopa) de margarina
Sal e noz moscada gosto
Modo de Preparo

Tempere o salmão com alho, sal,
ervas finas, azeite, caldo e raspas de
limão. Cubra com papel-alumínio e

Gnocchi ao molho de nata com salmão e linhaça

leve para assar em forno médio. Re-
tire o papel-alumínio e deixe dourar
por 5 minutos. Corte o salmão em las-
cas e reserve.

Numa frigideira aqueça o azeite,
salteie o brócolis e o tomate. Acerte
o sal e reserve.

Dissolva o amido de milho no leite
e leve ao fogo junto com os demais
ingredientes mexendo até engrossar.
Acerte o sal, acrescente a noz
moscada e reserve.

Cozinhe o gnocchi, acrescente o
molho de nata e acomode por cima o
salmão e o refogado de brócolis com
tomate. Salpique castanha do para,
linhaça e queijo parmesão.

Rendimento: 6 porções
Calorias por porção: 930 kcal

O caipira vai ao dentista:

Dotô, quanto custa pra arrancá um dente?

São cem reais!

Creio em Deus padre! Cem rear?

Só pra arrancá um dente?

O caipira virou-se para ir embora, mas logo voltou:

E se for só pro senhor deixá meio bambo?

Foto: Divulgação
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