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PREFEITURA GARANTE QUE
850 MIL TURISTAS
CIRCULAM NO RIO
DURANTE A COPA

Aplicativos podem causar
grandes prejuízos a categoria
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O mercado nacional tem assistido a criação
de diversos aplicativos para tablets
e smartphones, que se propõem a facilitar
atendimento ao passageiro. Taxistas de vários
países fizeram protesto, semana passada,
contra aplicativo que usa carros particulares
para o serviço de táxi. Pág. 12

Aferir o taxímetro: veja
nesta edição as alterações
Foto: Cláudio Rangel

A Secretaria Municipal de Turismo afirma que o Rio de Janeiro
receberá 400 mil estrangeiros e 450 mil turistas nacionais durante a
Copa do Mundo, mas taxistas reclamam da falta de corridas em
pontos distantes da Zona Sul. Ocupação hoteleira já está em 98%
para o dia 14 de julho, data da final do Mundial. Pág. 06

30 anos em defesa dos taxistas,
sempre apoiado pelos clientes
Se for adquirir o seu táxi 0 km, dê preferência
aos anunciantes da Folha do Motorista. Eles
valorizam o seu trabalho e contam com
profissionais preparados para o atendimento.

O Instituto de Pesos e Medidas do Rio de
Janeiro (IPEM-RJ) alterou o calendário
divulgado para a aferição dos taxímetros da
capital fluminense. O prazo foi ampliado
até 13 de outubro. Pág. 05

Na Folha do Motorista anunciou, vendeu!
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!

Veja as
promoções
da

Squadra Rio
com o João Carlos, na
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Taxista carioca e ex-jogador
é homenageado em Piraí
Ex-atleta relembra jogadas realizadas
no campo do Rodoviário
Em clima de Copa do Mundo, o
taxista Juarez Guimarães, da Rodoviária Novo Rio, foi homenageado no
aniversário de 58 anos do Clube Rodoviário Piraí, no dia oito de junho
de 2014. Ele participou como jogador, juntamente com o taxista
Alexandre, também do Rio de Janeiro, no empate em jogo comemorativo contra o Disprol de
Mendes, que venceu o troféu na
disputa de pênaltis em partida realizada em Piraí.
O presidente do Rodoviário Piraí,
Sebastião de Abreu, conhecido
como Tião Mucaca, destaca a participação do taxista Juarez, ex-atleta
que atuou diversas vezes na cidade e
que promove diversas visitas de
taxistas nos eventos esportivos
piraienses.
“Homenageamos o Juarez por se
tornar um cidadão Rodoviário, devido a amizade que construímos. O futebol é isso. É um prazer para nós

ter os taxistas aqui. É mais do que justo homenagear com a camisa do clube”, disse Sebastião.
Juarez usou uma frase do cantor
Roberto Carlos para agradecer:
“São muitas emoções. O Tião passou a ser meu irmão. Venho a Piraí com
maior satisfação de participar do Rodoviário. Vou guardar minha camisa em
um vidro. Agradeço à Folha do Motorista por essa nossa fantástica visita”, disse.
Um grupo de taxistas jogadores de
futebol costuma visitar Piraí para jogos contra os times da região. O Rodoviário fez aniversário em seis de junho. Sebastião explica que o clube foi
formado por funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), em 1954. Construíram o campo
em um terreno da Light para os funcionários do DER. O primeiro nome da
agremiação foi Esporte Clube Rodoviário. Depois alterado para Rodoviário Piraí
como forma de adotar a denominação

Foto: Cláudio Rangel

da cidade e entrar na Federação de Futebol.
O Rodoviário passou pelas divisões inferiores de profissionais. Em 1996 disputou
a terceira divisão até 1999,
quando subiu para a segunda divisão, onde ficou três
anos, enfrentando times
como Bonsucesso, Portuguesa, Bangu e Volta Redonda.
Foram seis anos no
profissionalismo.
Juarez lembra da boa
fase do Rodoviário Piraí:
“No passado, joguei várias vezes
contra o Piraí e até mesmo a favor.
Os taxistas costumam vir aqui sempre quando tem uma festa. Fico
honrado em fazer parte desta festa
com o Rodoviário Piraí. É um clube muito bem organizado que permite virmos com a família”.
O Rodoviário Piraí comemorou
o aniversário com a seguinte

escalação: o goleiro Tié, o taxista
Juarez na lateral direita, o taxista
Alexandre na zaga central, os jogadores Chico e Jorginho. Na cabeça de área, Joãozinho e Careca. No meio, os atletas Manuel
Bino e Silva. Na frente o Jorginho
e o Tissu. Depois entrou Zé
Pedro, no lugar de Manuel Mino,
Dudu, Tiquinho e Rosa.

Fiat e Squadra-Rio promovem torneio de futebol entre taxistas
Inscrições seguem até o final do mês de junho
Foto: Cláudio Rangel

O torneio de futebol society entre taxistas
deste ano tem como tema a copa. O
INTERTAXI deste ano terá a participação de
32 equipes e patrocínio da Fiat e da concessionária Squadra Rio.
As inscrições estão abertas até 30 de junho
de 2014. A fórmula de disputa segue os moldes do campeonato da FIFA. A primeira fase
será classificatória e disputada em três rodadas. Serão oito grupos de quatro equipes. As
demais fases serão eliminatórias.
Os contatos para inscrições são: Squadra
Rio - Sr. Alex - Tel.: 96429-5064 ou 78002989. na Federação: - Sr. Marcio - Tel.:
98553-2651.

de 16/06 a 04 de julho de 2014

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

Página 3

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

Desafios da tecnologia
A tecnologia invade vários campos da vida social. Desenvolvida para facilitar o dia a dia de cada cidadão, muitas vezes causa prejuízos e alteração nas
relações de trabalho entre pessoas.
Quando é aplicada em atividades como as esportivas, a tecnologia passa a
ser benéfica. Indicar se uma bola de futebol entrou ou não em um gol certamente esclarece dúvidas. Este é um exemplo de como o desenvolvimento
tecnológico e científico pode ajudar a sociedade.
Há exemplo de desenvolvimento técnico em diversos setores. A saúde pública sempre se beneficiou do avanço do conhecimento humano e da aplicação
desses conhecimentos. Desde a invenção da roda até a criação dos modernos
chips, a humanidade tem se beneficiado deste avanço.
Mas nem sempre podemos dizer que o avanço tecnológico beneficia a todos os seres humanos. Especificamente, os taxistas vêm se defrontando com
mudanças importantes no setor provocadas pelo uso de aplicativos para a
chamada de táxi.
Inicialmente o baque maior foi sobre as cooperativas e associações de táxi.
Muitas dessas organizações se viram ameaçadas. Algumas delas estão prestes
a fechar as portas. O público aderiu ao fato de poder chamar o táxi mais
próximo por meio da internet. A novidade avançou em poucos meses e pegou
os tradicionais cooperativados de surpresa.
Depois do susto, veio a adaptação. Cooperativas, associações e pontos
passaram a adotar aplicativos próprios. Boa solução para a redução de custos. A iniciativa deu uma sobrevida às cooperativas que desenvolveram sistemas próprios.
Mas, como tudo neste mundo tecnológico avança a passos velozes, logo
veio a nova ameaça: os aplicativos de carona. Concorrendo de modo desleal
com os taxistas legalizados, esses sistemas chegam a utilizar veículos comuns
como serviço e táxi. A deslealdade está no fato de que um aplicativo de carona
cria um sistema de transporte sem fiscalização. Ao passo que taxistas não escapam do pagamento de taxas e impostos.
Os órgãos públicos precisam analisar bem a ação desses aplicativos. Alguns deles são úteis ao sistema. Outros podem ser prejudiciais, já que não há
garantias e segurança para o passageiro que utiliza estes serviços. Sem o controle público, certos tipos de aplicativos favorecem a pirataria e põe o passageiro em risco.
A tecnologia é como uma faca afiada. Pode auxiliar os trabalhos como
pode prejudicar vidas. Está na hora de pensarmos em regulamentar o uso de
aplicativos no setor do táxi.
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Confusão de datas marca
segunda fase da aferição
de taxímetros do Rio
IPEM-RJ explica que mudanças
visam facilitar a vida do taxista

O Instituto de Pesos e Medidas
do Rio de Janeiro (IPEM-RJ) alterou o calendário anteriormente divulgado para a aferição dos taxímetros
da capital fluminense. O prazo foi
ampliado até 13 de outubro. Alguns
taxistas reclamaram da confusão
provocada por dois calendários diferentes, um para a alteração dos taxímetros e outro para a fiscalização
do Instituto.
Segundo representantes do órgão,
o Ipem inicialmente anunciou a primeira etapa da aferição, quando os
taxistas deveriam comparecer às lojas até o dia seis de junho para corrigir os taxímetros para a nova tarifa
estipulada em 1º de janeiro. As tabelas deveriam ser recolhidas pelos relojoeiros.
As lojas definiram o custo dos serviços em R$ 240,00, mas estes acabaram sendo reduzidos por conta da
concorrência entre as oficinas.
A decisão do IPEM gerou muitas
críticas na praça quanto a possibilidade dos táxis circularem durante a
Copa do Mundo sem a fiscalização

dos taxímetros. Foi quando o Instituto anunciou o calendário da segunda etapa da aferição, que começou
em 19 de maio.
Alguns taxistas se surpreenderam
com o novo calendário. A praça esperava a segunda etapa para depois
da Copa. Além disso, o calendário
das lojas ainda estava em vigor.
No dia quatro de junho, o Instituto ampliou o calendário de aferição dos táxis comuns. O final do
serviço, antes previsto para agosto,
foi estendido para 13 de outubro.
Em nota, o IPEM divulga que a
mudança facilita a vida do taxista que
passa a ter um prazo maior para a
realização do serviço. Desde o dia
seis de junho a utilização de tabelas
para a cobrança de corridas está
proibida.
Segundo informa o IPEM, aqueles que por algum motivo perderam
os prazos para a aferição podem
reagendar o serviço. Em 10 de junho,
ainda era possível ver nas lojas
credenciadas taxistas que perderam o
prazo da primeira etapa da aferição.
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IPEM-RJ divulga novo calendário para
aferição dos taxímetros do Rio
Para realização da pista, o taxista
deverá agendar o serviço junto ao
órgão, observando o final de placa de
seu veículo. O agendamento deverá
ser realizado através do site do Instituto (www.ipem.rj.gov.br) ou pelo
telefone da Ouvidoria do órgão
(0800.282.3040) ou pelos telefones
(21) 2332-4185 ou (21) 3658-4486,
de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.
Nesta etapa, o taxista vai correr a pista e
receber o selo de vistoriado o IPEM-RJ.
Após a mudança de tarifa, o taxista
deverá agendar a aferição do taxímetro
junto ao Instituto. Neste caso, o atendimento será realizado na sede do órgão,
situada à Rua Padre Manuel da Nóbrega,
nº 539, Piedade, de 9h às 17h.
Para a execução do serviço é necessária à apresentação dos seguintes documentos (original e cópia):
* Certificado de verificação de
taxímetro do exercício atual ou imediatamente anterior;
* Certificado de Registro de

Licenciamento de Veículo (CRLV),
do exercício atual ou imediatamente anterior;
* Certificado de Segurança Veicular (CSV) para veículos movidos a
Gás Natural Veicular (GNV), dentro
da validade e com foto do veículo;
* Guia de Recolhimento da União
(GRU), no valor de R$ 37,50, devidamente quitada;
* Cartão de Identificação do
permissionário ou auxiliar;
* Selo vistoriado do exercício anterior afixado no para-brisa dianteiro;
* Selo de lacre numerado retirado
do taxímetro e caixa;
* Original e cópia de comprovante
de endereço do titular;
* Comprovante de agendamento
impresso;
* Guia de execução de serviços da
oficina permissionária;
* Tabela original do órgão municipal responsável pela sua emissão ou
documento congênere.

Órgão amplia prazos e serviço
vai até o mês de outubro
DATA DIA TÁXIS COMUNS
19 a 23 de maio – finais de placa 1 e 2
26 a 30 de maio – finais de placa 1 e 2
2 a 6 de junho – finais de placa 3 e 4
9 a 11 de junho – finais de placa 3 e 4
13 de junho – finais de placa 3 e 4
16 de junho – finais de placa 3 e 4
24 de junho – finais de placa 3 e 4
26 a 27 de junho – finais de placa 3 e 4
30 de junho a 3 de julho – finais de placa 3 e 4
7 a 11 de julho – finais de placa 3 e 4
14 a 18 de julho – finais de placa 5 e 6
21 a 25 de julho – finais de placa 5 e 6
28 a 31 de julho – finais de placa 5 e 6
1 de agosto – finais de placa 5 e 6

4 a 8 de agosto – finais de placa 5 e 6
11 a 12 de agosto – finais de placa 5 e 6
13 a 15 de agosto – finais de placa 7 e 8
18 a 22 de agosto – finais de placa 7 e 8
25 a 29 de agosto – finais de placa 7 e 8
1 a 5 de setembro – finais de placa 7 e 8
8 a 11 de setembro – finais de placa 7 e 8
12 de setembro – finais de placa 9 e 0
15 a 19 de setembro – finais de placa 9 e 0
22 a 26 de setembro – finais de placa 9 e 0
29 a 30 de setembro – finais de placa 9 e 0
1 a 3 de outubro – finais de placa 9 e 0
6 a 10 de outubro – finais de placa 9 e 0
13 de outubro – finais de placa 9 e 0
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Prefeitura diz que 850 mil turistas
circulam no Rio durante a Copa
Maioria está concentrada nos bairros da Zona Sul carioca
Apesar da expectativa da Secretaria Municipal de Turismo indicar que
o Rio de Janeiro recebe 400 mil estrangeiros e 450 mil turistas nacionais
durante a Copa do Mundo, taxistas
reclamam da falta de corridas em
pontos distantes da Zona Sul carioca. Relatórios indicam que a movimentação financeira na cidade pode
chegar a R$ 1 bilhão e a ocupação
hoteleira já está em 98% para o dia
14 de julho, data da final do Mundial.
De acordo com o secretário Antonio Pedro de Mello, os números divergem dos divulgados pelo Ministério do Turismo, de 600 mil turistas em
todo o Brasil, porque o órgão federal
contabiliza apenas as pessoas que
compraram ingressos e a secretaria
conta também as pessoas que vieram
a trabalho ou não adquiriram tíquetes
para as partidas no Maracanã. Ele diz
que a cidade está muito bem prepa-

rada para atender aos visitantes.
“A cidade já tem 14 postos de informações fixos, para a Copa instalamos mais 17 postos temporários, com
contêineres, e outros menores nas estações de BRTs e metrô. Cento e
cinquenta agentes bilíngues e 1.500
voluntários vão atuar no atendimento
ao turista em toda a cidade”, disse.
A cidade já está sinalizada com as
indicações de rotas e desvios, além de
placas com sinalização educativa nas
estações de metrô, com alterações e
horários. Foram impressas 400 mil revistas Guia do Rio, com a programação cultural da cidade; 400 mil exemplares do Guia do Espectador, com
mapa da cidade e informações como
eventos e mobilidade; 1 milhão de
mapas dobráveis; e 2 milhões de mapas destacáveis.
Informações básicas também foram
disponibilizadas em folhetos para os

Foto: Divulgação

taxistas, e a prefeitura lançou um
aplicativo para smartphones com as
atrações da cidade.
Na área de segurança, a Guarda
Municipal vai atuar com 1.305 agentes todos os dias, número que sobe

para 1.655 quando tiver jogo no Estádio do Maracanã. Também serão
usadas 70 painéis de mensagens variáveis, 40 reboques, 85 motocicletas e
65 veículos, com operações intensificadas do dia 9 de junho a 15 de julho.
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SMTR altera vistorias durante o período da Copa do Mundo
Apenas o posto do Guerenguê funciona durante os jogos
A Secretaria municipal de Transportes do Rio de Janeiro suspendeu as vistorias do órgão nos postos descentralizados no
período de 16 de junho a 11 de julho de 2014 em virtude da Copa do Mundo.
A medida foi publicada no Diário Oficial do Município na edição de 12 de junho.
As vistorias de táxi serão abertas apenas no posto de vistoria da Estrada do Guerenguê, que continuará realizando as vistorias
anuais de todos os modais de transportes, conforme calendário publicado.
Outros modais como o Transporte Alternativo, Escolar, Fretamento e Cabritinho também tiveram suas vistorias suspensas nos
postos descentralizados. Apenas o posto do Guerenguê permanecerá em funcionamento.
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ANTT esclarece sobre uso ilegal
de aplicativos conhecidos como carona
Órgão alerta para os perigos deste tipo de aplicativo
O mercado nacional tem assistido
a criação de diversos aplicativos
para tablets e smartphones que se
propõem a facilitar a locomoção de
grupos e indivíduos. Diante desse cenário, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) faz um
alerta para as diferenças entre os diversos aplicativos disponíveis e os
cuidados que os usuários devem ter
na hora de utilizá-los.
A carona solidária gratuita, sem o
intuito de obter lucro, é uma prática
legal que deve ser incentivada. “É um
meio eficaz de minorar os efeitos negativos causados pelo pesado tráfe-

go enfrentado hoje em dia, bem como
reduzir volume da poluição presente na
atmosfera, dentre outros benefícios”,
destaca o procurador federal junto à
ANTT, Diogo Moraes.
No entanto, aplicativos que estabelecem um valor para o transporte, independente da quantia, é uma ação ilegal, por estar presente a característica
de um transporte aberto ao público,
mediante remuneração. Para esse tipo
de operação, é necessário que o transportador preencha uma série de requisitos legais e que tenha a devida autorização do Poder Público.
“Entendemos que existem dois ex-

tremos: quando a carona, de fato, é
gratuita e quando há troca de valores.
Por vezes, os limites entre essas duas
dimensões confundem-se e temos que
analisar cada caso isoladamente”, explica o coordenador do Laboratório
de Inovação Digital da ANTT, Beto
Aquino Agra.
Os aplicativos que cobram para
a realização do transporte estão
sujeitos às mesmas penalidades
aplicadas ao transportador pirata.
Nesse caso, estão os indivíduos
que buscam passageiros em terminais rodoviários, paradas de ônibus ou redes sociais, e, em troca

do transporte, cobram um valor a
título de passagem.
O comentarista Ricardo
Boechat, em seu programa na
Rádio Bandeirantes, afirmou que
a preocupação já chega aos
taxistas do Brasil, principalmente
São Paulo e Rio de Janeiro. “Estas empresas oferecem o serviço
sem qualquer controle, criando
concorrência para os taxistas que
pagam seus impostos, cumprindo
com todas as obrigações. É um
mercado que vem crescendo sem
fiscalização do setor público”.
(Fonte: Portal Brasil)

Taxistas de vários países protestam contra
o uso de aplicativo por carros particulares
No dia 11 de junho taxistas de
Barcelona, Madri, Londres, Paris e
outras cidades européias protestaram
contra a concorrência dos chamados
“veículos de turismo com condutor”
(VTC). A empresa americana Uber,
conhecida pelo seu aplicativo que possibilita corridas em carros particulares, foi o principal alvo das queixas.
“Nós vivemos do turismo quase o
ano todo. E de repente chega esta
gente que, sem pagar nenhum tipo de
imposto nem ser profissional, tira seu
negócio”, lamentava Silveri Pérez,
taxista de 55 anos, na manifestação
de Barcelona.
Em Madri, o setor organizou uma
greve de 24 horas. A administração
da Espanha se posicionou a favor
dos taxistas: o Ministério de Fomento
lembrou que os VTC podem receber multas de 4 mil a 6 mil euros.
Em Barcelona, o governo regional
catalão exigiu o fim imediato da atividade da Uber e iniciou processo
para impor punições.
O movimento se originou no Reino Unido, onde os motoristas dos
famosos táxis pretos estão preocupados com o espaço cada vez maior ocupado pela Uber. Seus colegas de outros países, também inquietos, os seguiram com uma
mobilização em nível europeu.
Em Londres, milhares de taxistas
se reuniram na Trafalgar Square e em
seus arredores, buzinando e exigin-

Foto: Divulgação

do a renúncia do prefeito conservador,
Boris Johnson, a quem acusam de não
proteger seus direitos.
Em Roma foi organizada uma “greve ao contrário”, com os taxistas trabalhando o dia inteiro sem regras e
cobrando no máximo 10 euros a
corrida, como denunciam que os
VTC fazem. O movimento também
afetou cidades da Itália, além de
Alemanha e França.
Entenda mais
sobre a Uber
A Uber, empresa americana funda-

da em 2009, lançou um aplicativo para
smartphones que coloca em contato
particulares e motoristas não profissionais em 70 cidades de 36 países. A
companhia cobra uma comissão sobre
o preço da corrida.
A ideia é estimular a partilha de
carros entre desconhecidos. Financiada por gigantes como a Goldman
Sachs e a Google, funciona através
de geo-localização para perceber
que carros estão mais perto da pessoa que os chamou.
O aplicativo permite ao condutor

calcular o preço da viagem, que depois é pago à própria empresa e não
ao motorista. Os taxistas europeus,
em especial os londrinos,
alegam que o modo de calcular o
custo da viagem nos veículos privados da Uber não se rege pelas mesmas tarifas dos táxis tradicionais, e
por isso viola os regulamentos do
setor. A entidade que regula o sistema de transporte de Londres encaminhou a questão para a justiça, e
aguarda uma decisão.
Fonte: Terra (com informações da AFP)
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Taxista têm opção de receber à vista corridas pagas com cartão de crédito
Banco Bonsucesso lança “conta crédito Giro Certo”, que permite a antecipação
dos pagamentos feitos com cartão, na opção crédito, sem taxa de juros
Os taxistas do Rio de Janeiro já
podem receber à vista as corridas
pagas pelos clientes com cartão de
crédito. Em tempos de muitos turistas na cidade, em função da Copa
do Mundo, esta é uma boa notícia
para quem quer aumentar a freguesia
oferecendo uma alternativa para o
pagamento, e ainda garantir o recebimento da corrida antecipadamente, sem pagar juros.
O Banco Bonsucesso, por meio
da “Conta Crédito Giro Certo”,
disponibiliza os saldos das corridas
pagas com cartão em crédito para
uso imediato, permitindo a antecipação dos recebíveis a juro zero, condição inédita entre os modelos de
antecipação disponíveis no mercado.
Já as corridas pagas com cartão na
opção débito viram saldo na conta,
em no máximo 48 horas.
“Percebemos que os taxistas precisam, cada vez mais, aceitar cartão
no pagamento de suas corridas, mas,

ao mesmo tempo, não podem esperar
30 dias para receber esse dinheiro. Por
esse motivo, acabam antecipando esses recebíveis e pagando altas taxas de
juros. Portanto, a Conta Crédito Giro
Certo se apresenta com uma solução
para esse profissional. Ela permite que
o taxista tenha um capital de giro rápido e sem juros. O produto funciona
como uma plataforma de conta corrente
para o taxista, que recebe o dinheiro
das corridas com cartão de crédito em
até 48 horas. Dessa forma, o taxista pode
controlar todas as suas vendas no cartão,
com muito mais transparência e facilidade”, explica Gustavo Turquia, superintendente do Banco Bonsucesso, responsável pelo produto.
O funcionamento do produto é simples e não exige comprovação de renda nem consulta aos serviços de proteção ao crédito. Isso quer dizer que,
mesmo o taxista estando negativado,
pode ser usuário do produto. O limite
é atrelado ao volume de pagamentos

feitos via cartão de crédito de qualquer
bandeira e, no caso de saques, a taxa
de juros incide diariamente e não mensalmente como nas tradicionais operações de antecipação de recebíveis. “O
taxista pode, com o limite flutuante,
abastecer o veículo, realizar compras,
efetuar pagamentos, fazer transferências, saques ou realizar qualquer movimentação que aceite cartão de crédito como
meio de pagamento. O saldo é liquidado
instantaneamente através dos recebíveis do
táxi”, diz Gustavo.
E para o profissional que ainda não
possui a maquininha para pagamento
com cartão em seu táxi, a Conta Crédito Giro Certo também é uma excelente opção. “Possuímos parcerias com
várias redes de adquirência que nos
possibilitam afiliar o taxista a uma máquina de cartão que preferir, como
Cielo e Rede”, explica o superintendente.
Em menos de um mês de operação,
o produto já é sucesso entre os taxistas.

“Já fomos procurados por mais de 15
cooperativas de táxi em todo Brasil e
pretendemos, em curto prazo, fechar
parcerias com os principais Sindicatos da categoria para reforçar nosso
interesse nesse público”, finaliza
Gustavo Turquia.
Sobre o Banco Bonsucesso
O Bonsucesso é um banco múltiplo de capital privado, que, desde sua
origem, tem como foco a concessão
de crédito. Está presente em todo
país, com mais de 37 escritórios regionais, cerca de 800 correspondentes bancários e 1.500 pontos de venda. Possui vasta expertise na operação de crédito consignado e uma
ampla carteira de convênios, que o
coloca entre os 5 maiores bancos privados na concessão deste tipo de
empréstimo. Atua também no segmento de Middle Market e possui
uma robusta plataforma de cartões,
que vem ganhando cada vez mais relevância na instituição.
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Piraí se prepara para adotar o taxímetro e abandonar as tabelas de preços
Prefeitura inicia adaptação da legislação local à Lei do Táxi
O município de Piraí, na região Sul tro em seus táxis no próximo ano. A
Fluminense, passará a adotar o taxíme- mudança tem por objetivo adaptar a legislação municipal à Lei federal que regulamenta a
profissão de taxista em
todo o Brasil. A cor padrão
das viaturas será branca e
foi escolhida pelos taxistas.
O táxi terá faixa lateral na
cor da prefeitura.
A escolha da cor foi em
votação dos próprios
taxistas do município. Piraí
terá ainda outra categoria
de táxi executivo, na cor
preta. Uma terceira categoria será a Acessível, destinada a atender cadeirantes.
A prefeitura anunciou que
promoverá licitação para
os dois novos tipos de táxi
da cidade.
De acordo com o taxista
André, que faz ponto na
Rodoviária de Piraí, a cobrança das corridas é feita

por meio de tabelas. Ao entrar no veículo, o passageiro paga R$ 10,00. Ele
ainda não tem certeza dos benefícios da
nova modalidade de cobrança:
“Estão dizendo que a partir de janeiro teremos taxímetro nos táxis. Vamos
ver se será bom”, disse.
A cidade conta com cerca de 26 mil
habitantes. É servida por 32 táxis. Um
deles é Vagner Silva. Na praça há nove
anos, em Piraí. Ele diz que o trabalho é
tranquilo:
“Corremos risco como em qualquer
outro lugar. Não tem jeito. Mas aqui não
tem perigo. É um lugar tranquilo.
Atendemos basicamente os moradores locais”, disse.
Vagner brinca ao dizer que em Piraí
os veículos costumam subir morros para
atender aos clientes. Mas quer ver se a
implantação do taxímetro possibilitará
melhorias para a categoria:
“Só colocando para ver é que vamos saber se vai ser bom o taxímetro”, disse.
O trabalho em Piraí é tranquilo, se-

Foto: Cláudio Rangel

gundo Vagner. Isto porque todos se
conhecem:
“Quando um turista chega logo é
identificado. Qualquer um que chega
aqui a gente sabe que é de fora. Piraí é
uma cidade pequena”, disse.
A tranquilidade da cidade pode ser
observada em uma tarde de domingo,
na praça local. Crianças se divertem
em
brinquedos
gratuitos
disponibilizados pela prefeitura. Os
taxistas são grandes divulgadores da
cidade. Inicam hotéis fazenda e o Açude Caiçara a quem deseja visitar os
pontos turísticos de Piraí.
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Grandes marcas confirmam
presença na Expotáxi Brasil
Foto: Divulgação

Empresas como Chevrolet,
Volkswagen, Michelin, Wappa,
Uniodonto Rio, Sest/Senat, Sistema
OCB/Sescoop-RJ são algumas das
instituições que já confirmaram pre-

sença na Expotáxi Brasil – Feira Nacional do Táxi, Fretamento de Passag e i r o s , Ve í c u l o s E x e c u t i v o s ,
Frotistas e Similares, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de se-

tembro de 2014 no Riocentro, em uma
área de quase 9 mil m².
Os visitantes poderão conhecer as
novidades tecnológicas do setor
automotivo com as principais
montadoras e conferir atrações como
exposições, novidades do mercado
automobilístico e da indústria
automotiva, realizar test drives, demonstrações técnicas e inovações em
mecânica, eletrônica e carroceria, além
de conhecer novos veículos adaptados
para portadores de necessidades especiais.
Instituições do Sistema ‘S’, como
Sescoop/RJ e Sest-Senat, também
confirmadas no evento, auxiliarão na

qualificação profissional da categoria
e na sua preparação para a prestação
de serviços de melhor qualidade.
“A participação destas instituições
demonstra que a Expotáxi Brasil tem
credibilidade no mercado. A nossa expectativa é que outras empresas se
tornem apoiadoras para que, ao final,
o grande beneficiado não seja apenas
o taxista, mas toda a sociedade”, disse o diretor executivo da Montenegro
Grupo de Comunicação, empresa
organizadora do evento, Cláudio
Montenegro. A Expotáxi Brasil terá
entrada franca e estacionamento gratuito para taxistas. Mais detalhes em
www.expotaxibrasil.com.br.
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Para descontrair...
Na aula de matemática:
Quantos dedos eu tenho nessa mão, Joãozinho?
Cinco professora!
Se eu tirar três, o que acontece?
A senhora fica aleijada!

Salada ao molho de iogurte
Foto: Divulgação

Oferecimento: Adria
Ingredientes:
1 embalagem de macarrão Pena
3 latas de sardinha em conserva
1 lata de lentilha, escorrida e passada
pela água corrente
1 pepino japonês em cubos
12 tomates cereja cortados ao meio
sal, salsinha e orégano a gosto
Molho de iogurte:
6 colheres (sopa) de azeite
3 colheres (sopa) de suco de limão
1 copo de iogurte desnatado
1 lata de creme de leite desnatado
1 dente de alho, picado
sal e orégano a gosto
Modo de Preparo:
Prepare o molho de iogurte.
- Numa tigela funda, junte todos os ingredientes, bata até ficar bem homogêneo e reserve.
- Numa panela grande ferva 5 litros de
água com sal e cozinhe a massa. Para

isso, coloque a massa e mexa de vez
em quando, até que a água volte a
ferver. Deixe cozinhar de acordo com
o tempo indicado na embalagem ou
até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.
- Escorra a massa e esfrie em água
corrente. Acomode num refratário
grande, acrescente todos os ingredientes, regue com o molho de iogurte,
envolva bem com a ajuda de dois
garfos grandes e sirva a seguir.
Rendimento: 8 porções
Calorias por porção: 484 kcal
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Pirataria no táxi é tema de nova Audiência Pública na ALERJ
Combate ao transporte ilegal na porta de hotéis ganha força
Foto: Cláudio Rangel

Taxistas regularizados usam todas
as forças contra a pirataria. Os táxis
chamados de geladeira, que insistem
no atendimento ao passageiro. No
dia 27 de maio de 2014, motoristas
participaram de Audiência Pública
cujo tema foi à atuação do serviço irregular e dos carros particulares a
serviço de hotéis, que tem fazendo
concorrência desleal com os taxistas
da cidade, que detém autorização
expedida pela prefeitura em prestar
atendimento ao passageiro.
O evento foi promovido pela Comissão de Transportes da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj) e presidido
pelo vice-presidente da Comissão, o
deputado Dionísio Lins. Lins destaca que hoje temos em circulação de
quatro a seis mil taxis piratas:
“Eles usam relógio e tabela fantasmas. Os profissionais regularizados
estão sofrendo com a concorrência
desleal”, disse.

Presente na Audiência, o promotor
do Ministério Público do Estado (MPRJ) Marcelo Fabiano, registrou as reclamações:
“Elas serão encaminhadas aos promotores com atribuição para a devida
investigação. Depois, havendo a necessidade, será instalada uma ação penal
para conter esses abusos”, explicou.
Segundo o membro da cooperativa Royalcoop, Henrique Dutra Câmara, hotéis da Barra e bairros da Zona
Sul utilizam carros particulares para
realizar o transporte remunerado de
hóspedes:
“Direitos estão sendo violados na
nossa cidade. Os clientes, muitos estrangeiros, que não conhecem a lei no
nosso país, acabam sendo coniventes
sem ter consciência. Muitos desses
carros circulam sem seguro, vistoria ou
higienização, e com pessoas não habilitadas conduzindo. Isso configura o
exercício ilegal da profissão”.

Manaus aprova transferência
de táxi para herdeiros

Foto: Divulgação

Sucessores legítimos passam a ter
direito à autonomia como herança

A Câmara Municipal de Manaus
aprovou projeto que permite a transferência do táxi de uma pessoa falecida a seu sucessor legítimo. A medida seguiu no início de junho para a
sanção do prefeito, Arthur Neto
(PSDB).
Com a mudança, em caso de falecimento do permissionário, o direito à exploração do serviço será transferido aos seus sucessores legítimos.
Anteriormente, em caso de morte, a
viúva do taxista tinha que fazer a indicação de um novo permissionário.

A alteração feita através de emenda, foi sugerida pelo Sindicato dos
Condutores de Automóveis e Taxistas
de Manaus (Sintax/AM), em reunião
na CMM no dia 20 de março deste
ano. O presidente da Casa, vereador Bosco Saraiva (PSDB), foi
quem apresentou a emenda. As mudanças também garantem a permanência de 22 taxistas considerados
excedentes no sistema individual de
passageiros, mas que tinham, desde 2008, contrato de permissão
com o município.

As reclamações também atingiram
os aplicativos para chamar táxis. Para
o presidente da Associação dos
Taxistas do Brasil, Antônio Oliviero,
trata-se de uma forma irregular de
manutenção das irregularidades:
“Quando você chama o taxista, é
impossível saber se a pessoa é de boa
índole, já que é tudo feito pela internet.

O motorista se registra, se cadastra e
no mesmo dia estará fazendo corrida, sem ser taxista, contribuindo com
a ilegalidade. Todo mundo tem o direito de trabalhar, mas de forma legal”, disse.
O deputado Dionísio Lins anunciou nova audiência, desta vez com
os órgãos finalizadores.

Com a imagem do passageiro
em seu táxi, você evita assaltos
Câmera de segurança para táxis:
tecnologia ao alcance da categoria
As notícias sobre violência contra
taxistas estão cada vez mais comuns.
A cada edição da Folha do Motorista
publicamos casos de assassinatos, roubos e agressões a profissionais do Brasil inteiro, e os números não param de
crescer. A noção de impunidade faz
com que os criminosos escolham o
taxista como uma vítima fácil, que anda
com dinheiro vivo e trabalha
desprotegido.
Pensando na segurança da categoria, Salomão Pereira e a empresa
Cerruns desenvolveram a câmera de
segurança nos táxis. Diferente das outras câmeras para veículos existentes
no mercado, onde a gravação das imagens ficava armazenada no próprio
carro trazendo risco para a vítima, a
câmera idealizada por Salomão Pereira envia as imagens para uma central.
Mesmo que o carro seja roubado ou
destruído, a identificação do criminoso estará registrada.
O sistema inibe a ação do bandido

e protege o taxista, já que o resgate
das imagens não é acessível pelo veículo. Para orientar o passageiro, um
selo informa sobre a filmagem: “Este
veículo está sendo monitorado,
com registro de imagem transmitido para uma central”.
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.
O taxista pode utilizar a linha do aparelho smartphone que já possui, adquirindo apenas outro aparelho, sem
linha, para uso da câmera.
O custo do armazenamento das
imagens e manutenção de todo o sistema é de R$ 45 ao mês. A instalação do equipamento sai por R$ 250,
e pode ser parcelada em três vezes
sem juros.
Entre em contato:
11 2081-1015
salomaosilva@terra.com.br
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