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SMTR alerta: táxi com mais de seis anos de
uso tem até dezembro para ser substituído
Fotos: Cláudio Rangel

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes,
prorrogou a data para o taxista apresentar
veículos com menos de seis anos de uso. O
decreto 39.890 estabelece como data limite
23 de dezembro de 2015 para a renovação
de toda a frota. Pág. 06

SMTR libera as transferências de
autorizações para o serviço de táxi do RJ

Aplicativo ResolveAí define quem
pode parar no Terminal 1 do Galeão

As mudanças no Galeão chegaram. Por decisão do consórcio RioGaleão,
o ponto do terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim deixou
de ser exclusivo das cooperativas Aerocoop e Aerotaxi e passou a ser
operado por uma empresa de tecnologia – a ResolveAí. Pág. 13
A Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro começou a oficializar as transferências de autorizações de táxi, que antes estavam restritas. O secretário Rafael Piciani publicou no Diário Oficial os beneficiados,
que deverão adquirir veículos novos para operar na praça. Pág. 04

Carro 0 km: na troca,
consulte os
anunciantes da
Folha do Motorista

Quer vender ou comprar?

Ao decidir pela compra de seu
veículo 0 km consulte os anunciantes da Folha do Motorista. Eles
possuem atendimento diferenciado e profissionais especializados.
Pág. 02

Uma linha na Folha do Motorista dá mais resultado do que páginas
em outros jornais. Fale conosco: folhadomotorista@uol.com.br
(21) 2252-6071/ (21) 2242-8550
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Rio atualiza Plano de Metas e determina melhor
serviço de táxi nos próximos anos
Carros novos na praça e qualificação dos motoristas são prioridades até 2016
Prefeitura do Rio de Janeiro atualiza
Plano Plurianual de Metas até 2017 e
inclui melhoria do serviço de táxi. As
alterações foram publicadas no Diário oficial do município em 27 de
maio, entre os objetivos da cidade
é melhorar o serviço para passagei-

ros e motoristas até a realização dos
Jogos Olímpicos do ano que vem,
com a utilização de carros novos.
Entre as metas estão a modernização,
a padronização e a requalificação dos serviços de táxi. A Prefeitura quer proporcionar mais segurança, conforto e

confiabilidade, tanto para passageiros
quanto para condutores.
Para alcançar os objetivos, a Prefeitura quer garantir que 100% dos
táxis estejam dentro dos padrões de
qualidade exigidos pelo Rio Boa Praça até 2016.

O sistema foi criado para determinar quais táxis atenderiam passageiros
no Aeroporto internacional Tom Jobim
e na Rodoviária Novo Rio. Foi criado
em agosto de 2011, mas passou por
questionamento por parte dos taxistas
de cooperativas que lá faziam ponto.

Vai adquirir seu carro 0 km?
Consulte antes nossos anunciantes.
Ao decidir pela compra de seu veículo zero quilômetro, consulte antes os anunciantes da Folha do Motorista. Essas empresas
privilegiam a categoria, possuem um atendimento diferenciado e profissionais especializados para prestar um atendimento diferenciado aos taxistas.
A linha de crédito especial FAT Taxista, para aquisição de carros com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), está
ativa. O crédito possibilita o financiamento de até 90% do valor de veículos novos, respeitando o teto de R$ 60 mil. O prazo para o
pagamento pode ser de até 60 meses, com taxa de juros de 4% ao ano e isenção de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
As isenções de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
também são um facilitador na troca do veículo usado por um novo. O percentual de desconto varia de acordo com o modelo
escolhido, mas só é concedido se a compra for realizada diretamente nas concessionárias.
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Cristo Redentor é
eleito melhor atração
turística do Brasil
Votação foi feita por usuários de site de viagens
O Cristo Redentor foi eleito a
melhor atração turística do Brasil e o
nono ponto turístico mais bem avaliado do mundo pelos usuários do principal site de viagens TripAdvisor. O
site promove anualmente um prêmio
com base na opinião de turistas usuários do serviço.
Setecentos pontos turísticos foram
premiados. O site se baseia em milhões de opiniões e avaliações feitas
por seus usuários em um período de
12 meses.
Segundo o secretário de Turismo
da capital fluminense, Antonio Pedro
Figueira de Mello, o Cristo Redentor
é um grande ícone:
“Não só da cidade, mas de todo
o Brasil. O monumento de braços
abertos sobre o Morro do Corcovado é nossa principal imagem, reconhecida por qualquer pessoa no mun-

do. Ficamos muito felizes com mais
este prêmio para a estante do orgulho
carioca. O reconhecimento do público é sempre mais importante do que
prêmios que são julgados por um pequeno número de pessoas. Já fomos
agraciados em diversas ocasiões pelos internautas que participam do
TripAdvisor”, disse.
Foto: Divulgação
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Tecnologia sob a lei
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A tecnologia evolui e novos produtos são criados. Cada criação nova
provoca alterações nos hábitos e procedimentos de cada pessoa na sociedade. Os avanços são inegavelmente positivos, mas é preciso maior reflexão,
pois o que pode ser vantajoso para uns, também pode provocar um
desequilíbrio generalizado.
É o caso dos aplicativos. É bom utilizar a tecnologia avançada para facilitar a vida de usuários e motoristas. O que não se pode aceitar é a utilização
desta novidade como forma de burlar a legislação, provocar a evasão de
impostos e beneficiar pessoas que nunca seriam autorizadas a prestar o serviço de transporte de passageiros.
Hoje, no mundo, existe tecnologia capaz de tirar milhares de postos de
trabalho. Temos notícias até mesmo de veículos que se movem sem o auxílio
de motoristas. Por mais que a tecnologia avance, nunca podemos esquecer
de que ela tem que servir ao homem, e não, ao contrário. No caso dos
aplicativos em geral o que está acontecendo é a destruição de um setor e a
sua substituição por uma situação caótica, aberta a piratas de todos os tipos.
Iniciativa importante visa inibir a ação livre das empresas de aplicativos.
Certamente, uma nova legislação deve ser implantada. A localização da base
desses aplicativos é uma questão importante. As empresas que exploram o
serviço devem ser registradas e ter domicílio no município em que operam, já
que o taxista tem que residir na cidade em que trabalha. O serviço de táxi é
municipal. Não tem sentido de empresas de fora do município, e mesmo de
outro estado, explorar um serviço municipal.
É o que está ocorrendo. Algumas dessas empresas que atuam no município do Rio de Janeiro foram criadas em cidades pequenas do interior paulista.
Estão fora da vista e arrecadando grandes somas de dinheiro.
Outra questão é como fica o taxista nisso tudo. Alguns acham que estão
lucrando. As taxas são baixas e o número de corridas é elevado com a
otimização das chamadas. Mas as empresas cobram as taxas que desejam.
Se hoje o taxista paga novecentos reais para utilizar um aplicativo, não existe
nada que impeça desse valor subir ainda mais. Principalmente se não houver
concorrência.
Todos esses detalhes devem ser pensados. Se não podemos impedir o
avanço tecnológico, também não podemos permitir a desorganização de um
serviço de utilidade pública. Os aplicativos podem conviver com a ordem
social, perfeitamente.
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SMTR libera as transferências
das autorizações ao serviço de táxi do Rio
Novos taxistas devem adquirir veículos
novos para operar a praça
A secretaria municipal de Transportes do Rio de Janeiro começou a oficializar as transferências de autorizações
de táxi que antes estavam restritas. O
secretário Rafael Piciani fez publicar no
Diário oficial o nome dos beneficiados.
Uma reunião entre taxistas e secretário está marcada para os próximos
dias. O objetivo é discutir soluções para
problemas da categoria, como o excesso de rigor na fiscalização, a possi-

bilidade de criação de um posto de
vistoria única a ser instalado na antiga
sede da SMTU, no Guerenguê, entre
outros problemas.
A data inicial era 8 de junho.
Mas o secretário pediu afastamento temporário do cargo com o objetivo de defender seus projetos na
Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro. Ele retomou o seu cargo de
deputado estadual.

Veja abaixo os nomes dos novos autorizatários:
LUIZ EDUARDO LOUREIRO
ANDRADE.
VINICIUS DOS SANTOS
BARBOSA.
GILBERTO AGRA BESSA.
RODRIGO FURTADO DE CASTRO.
DAVIDSON ROZENDO SALLES
DOS SANTOS
INARA MOREIRA COELHO.
CARLA VIZO FERNANDEZ.
NELSON DE FREITAS VALLE.
ALLAN FABRICIO GASCÃO
SOUZA.
EDSON CAMPOS SOUTO.
PRISCILA REGINA DA CUNHA.
JOILDO CONCEIÇÃO DA COSTA.
LEO MOURA TEMPERA.
FELIPE SALGADO COUTINHO.
EVANDRO DE SOUSA REIS.
ROGERIO DA SILVA LOPES.
ALOIZIO RODRIGUES CORDEIRO.
BIANCA CONSTANTE FERREIRA
DA CUNHA.
NELSON DUARTE JUNIOR.
ANA CRISTINA DE MELO LOPES.
VICTOR DE SOUZA BARRETO.
JOÃO CARLOS BRANDO.
FABRICIO SOUZA PINHEIRO DE
OLIVEIRA.
MARCELO LONGOTANO
FERREIRA.
ANDERSON DA SILVA CHAVES.
SERGIO HENRIQUE DE SOUZA
BIZERRE.
ROGERIO DO NASCIMENTO
ROCHA.
SUELLEN PEREIRA DA SILVA
HASTENREITER.
NINA LUCIA FURTADO
BOAVENTURA.
JOSE RENATO DE ALVARENGA
BRAVO.
ERASMO VIEIRA RIBEIRO SILVA.
ANA LUIZA HANGRIA.
ALEX DE ILIVEIRA PINHEIRO.
CHARLES CORREA CUSTODIO.
GURLAN GONÇALVES RIBEIRO.
JOSE ALVES JUNIOR.
ANA CAROLINA RAMOS DE
ARAUJO.
CÉLIA SIQUEIRA DOS SANTOS
ANTONIO.
MARIA CRISTINA DOMINGUES
RIBEIRO.
BRUNA GUEDES GUERRA.
FRANCISCO CARLOS NEVES DE
ALMEIDA.
CARLOS DIAS DA COSTA.
ERIC ALVES DA SILVEIRA.
ERIVANE MOREIRA AVELAR
FILHO.
ROSIMERE PASTRO
CASAGRANDE.
SERGIO GOMES DE OLIVEIRA.
JAILSON GOULART PEREIRA.
AMANDA BALTHAZAR DE
ANDRADE.
DANIEL CARDOSO CORREIA
JUNIOR.
FABIO NEVES DOS SANTOS.
KELLY ASSIS DO NASCIMENTO.
DAVID MANUEL LOPES
COIMBRA.
JOÃO LUIZ MARTINS ALVES.
CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA.
MARCEL DANTAS CORREA.
CARLOS ALBERTO MARQUES.
ARTUR JOSE ESQUINCALHA.
NEY ROBERTO BERDEIDE
SALES.
AÇESSANDRA DE LACERDA
SPAZZAFUMO REINOSO.
CLECIO GUILHERME DOMINGOS DE SOUZA.
FRANCISCO NOVAES DE
ALMEIDA.
ANA LUISA COULAUD DA
CUNHA.
PAULA ALEXANDRA DE PAIVA
NAZARETH GIL.
WAGNER ANDRE CORREA
LIRIO.
CARLA ALBANO PRATA.
FLAVIO BARBOSA DOS SANTOS
SODRE.
VIVIANE PEPE FERREIRA.
CATIA LUZIA DIAS TEMIDO
HORTA.

CRISPIM FRANCISCO COELHO.
JULIO DA COSTA NARCIZO
NETO.
JOSE MAURO DE OLIVEIRA
MENDONÇA.
ANDRE LUIZ RIBEIRO CONDE.
ANA CLAUDIA GUIMARÃES DE
SOUZA.
CELSO PEREIRA DA SILVA.
JOÃO LUIS LEUCHT TORRES.
ADOLPHO JOSE FERNANDES
ALONSO JUNIOR.
CARLA FERNANDA CASTRO
LOPES MARTORELLI.
GENEZI DE FATIMA VIEIRA.
MARCIO GOMES DE OLIVEIRA.
DEUSA MARIA DA SILVA.
WENDER BARBOSA MOREIRA.
ANDERSON FERRAZ PIRES.
ROSE DE OLIVEIRA BULCAO.
WILLIAM CORREIA SOARES.
MARCELO DA SILVA MACHADO.
JESSE SOARES PONTES.
MARCIO DA SILVA AZEREDO.
IVAN DA SILVA.
CLAUDIO LUIZ MONTEIRO
CHAVES.
JOÃO CARLOS CERQUEIRA
RODRIGUES.
ANREA FERNANDES LUNA DOS
SANTOS
ROSANA MARQUES DA SILVA.
FERNANDO DE FREITAS DA
SILVA.
VALNIR ANTONIO CARLOS.
SHEILA NEVES THADEU
FEITOSA.
JOÃO FRANCISCO AZEVEDO
COTA
DIEGO FERREIRA SOARES SILVA
FRANCISCA DE MACEDO
NOGUEIRA
DOUGLAS BURICHE GROHS
DANIELE LOPES DA SILVA
MACHADO
SIMONE DA CONCEIÇÃO
SANTOS
ROBERTA TARTARI VILLAS BOAS
ELSON RAMIRES DE OLIVEIRA
FERNANDO FONSECA
MARCIO CORDEIRO GONÇALVES
ANDERSON HORACIO DE
OLIVEIRA DA SILVA
FABIANA ANTUNES SUZANO
FERREIRA DA SILVA
PAULO VINICIUS PEREIRA
CARLOS
ELAINE NOVAES ALVES
AFONSO
HUMBERTO DE DEUS PINNA
JUNIOR
ANSELMO ALVES PIRES
VLAMIR DE CASTRO PEREIRA
NUNES
JUAN HENRIQUE PUJALES
MARIO CEZAR RIBEIRO SOARES
MARCELINO DE FRANCA
MEDEIROS
CELSO D E ARAUJO MUNIZ
CAMILLA PAULA FIGUEIREDI
DE AZEVEDO
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
BORBA D AGUA
FABIANA BARROS DE ALMEIDA
SERGIO DE PAULA FARIA
MATHEUS SANTOS SILVA
ROBERTO MENDES DIAS
ELEONORA ANDRADE DITTZ
CHAVES
LEONARDO DE CARVALHO
OLIVEIRA
LENON FARIA TORRES BRAGA
REINALDO ANTUNES DA SILVA
RAPHAEL MESSORE FAGUNDES
JOAO LUIZ FREIRE SOUZA
JUNIOR
JORGE JOSE DOS SANTOS
JUNIOR
CLAUDIO ALBERTO SILVA
CANUTO
GILBERTO GONCALVES
FERREIRA
JOSE ALUIZIO DE SOUZA
RONALDO DIAS FERREIRA
MARCOS FLAVIO ROCHA
GOMES
NIVALDO BERGFELD GOMES
THUANNY CARDOSO DOS

SANTOS
ALEXANDRA FERNANDES DO
NASCIMENTO
THIAGO GOMES DE PAULA
MARCUS VINICIUS
PELLEGRINO DO NASCIMENTO
JULIO CESAR BARBOZA DA
SILVA
SAMUEL BARBOZA DA SILVA
MARILIA NOGUEIRA
RODRIGUES
RONALDO LOPES LARANJA
JOSE JORGE DE CASTRO
ALEXANDRE VITOR
MARMELLO
KELLY CHRISTINA MOREIRA
DE SOUZA
ROGERIO ELVIS COSTA PINTO
MARCELO LINS RIVERO
TANIA CRISTINA MOTTA
VARELLA SAMPAIO
JOAO CAMARA
FRANCESCHINI
FLAVIO LUCIO DE BARROS
MORAIS
MANOEL JORGE SANTOS DE
SOUZA
ORLANDIVO DOS SANTOS
MATTOS
DARCY DE OLIVEIRA
PESSANHA
LUCIANA DE AZEVEDO
CARLOS CHAVES
SELMA MARIA DO MONTE
CALADO
VANIA CARDOSO GUIMARAES
JOSE DA SILVA CARNEIRO
JUNIOR
THAMYRIS NUNES FREITAS
ALVES
MARCOS ALVES BARBOSA
SILVA
EISENHOWER DA SILVA REGIS
REGINA STELLA PRICOLA
MARZULLO
LUIZ CLAUDIO BAPTISTA
DENILSON AZEVEDO ROCHA
LUCIANA SERPA REIS DA
SILVA
FELIPP TOBIAS EVARISTO
CASTRO
AILTON GONZAGA PINTO
ADRIANO LIRA BRUNO
KENNEDY CHIFARELLI
RODRIGUES PEREIRA
ORLANDO GOMES CORREIA
THAMARA CID DE OLIVEIRA
EVANDRO HERMANIO DA
SILVA
ANDRE FIGUEIREDO
FERNANDES
ALMIR SANTANNA CRUZ
JUNIOR
ANTONIO HERALDO FRAGA
DA SILVA
ANTONIO CEZAR SAMPAIO
LUCIANO RIBEIRO GOMES
SHIRLEY SILVA DA COSTA
CARLOS EDUARDO XAVIER
BUENO
SERGIO FELIPE FERNANDES
RONALDO PERYLES DOS
SANTOS
JOSE JORGE GONCALVES DE
MENDONCA
LUCIFLAVIO JUVENCIO DE
ANDRADE
LUIZ FERNANDO VILLELA
FARIA
VAGNER DE LIMA BARBOSA.
NICOLAS FREDERICO PETRI.
LUCIA BEATRIZ DO CARMO
SILVA.
PEDRO HERNRIQUE CARDOSO
ESPINDOLA.
RA BARROSO.
SUELY PIRES DE OLIVEIRA.
RODRIGO DA SILVA RICARDO.
MARCO ANTONIO DE SOUSA.
CLAUDIO HENRIQUE LOPES.
SHAIENE DE SOUZA VIEIRA.
VANIA SOARES MORAS.
ALEXANDRE PASSOS MELO.
FLAVIO TEIXEIRA DA CUNHIA.
RUBENSMAR RODRIGUES
GOMES.
PAULO ROBERTO LOURENÇO.
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Prefeitura de Niterói reajusta
serviço de táxi do município
Taxistas tem até o dia 15 de julho
para aferir taxímetros
Verificação Metrológica junto ao IPEM-RJ
De 01 de junho a 15 de julho de 2015

A prefeitura de Niterói reajustou em 4,24% a tarifa dos táxis do município.
Com isso, a bandeirada passou de R$ 4,80 para R$ 5,00. O quilômetro rodado teve reajuste maior. Na Bandeira 1 o valor passa a custar R$ 2,55 e na
Bandeira 2, R$ 2,90. O reajuste foi de 10%. Os novos valores passaram a
valer desde o dia 25 de maio de 2015.
A hora parada/espera foi reajustada para R$ 24.50. Já o transporte de
volume passará de R$ 0,87 para R$ 1,00.
O reajuste teve como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Aferição
A Prefeitura distribuiu tabelas com os novos valores a todos os táxis do
município. As tabelas podem ser utilizadas até a aferição do taxímetro para os
novos valores.
O Ipem-RJ iniciou a aferição dos taxímetros em 1º de junho. O município
tem 1800 táxis convencionais. Os taxistas tiveram até o dia 30 de maio para
atualizar os valores no taxímetro. A partir da data, devem agendar a vistoria no
IPEM de acordo com o seguinte calendário:

01/06/15
02/06/15
03/06/15
08/06/15
09/06/15
10/06/15
11/06/15
12/06/15
15/06/15
16/06/15
17/06/15
18/06/15
19/06/15
22/06/15
23/06/15

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final

1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5

25-06/15 – Final 6
26/06/15 – Final 6
29/06/15 – Final 6
30/06/15 – Final 7
01/07/15 – Final 7
02/07/15 – Final 7
03/07/15 – Final 8
06/07/15 – Final 8
07/07/15 – Final 8
08/07/15 – Final 9
09/07/15 – Final 9
10/07/15 – Final 9
13/07/15 – Final 0
14/07/15 – Final 0
15/07/15 – Final 0
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Táxi antigo: substituição deve
ser feita até dezembro deste ano
Prazo vai até o dia 23 de dezembro de 2015.
Quem não estiver em dia terá a autonomia suspensa.
O decreto 39.890, de 26 de março de 2015, estabelece como data limite 23 de dezembro de 2015 para a
renovação de toda a frota de táxi da
cidade do Rio de Janeiro. O prefeito
Eduardo Paes prorrogou o prazo para
os taxistas apresentarem veículos com
menos de seis anos de uso, facilitando
a vida de todos.
O novo decreto estabelece regras
para que o autorizatário seja beneficiado com o prazo maior para a substituição do carro antigo. É necessário
ter realizado a vistoria em 2014, e estar em dia com possíveis multas, inclusive aquelas relacionadas ao Código Disciplinar da categoria.
Aqueles que ainda utilizarem carros antigos receberão uma autorização provisória. Para receber o selo de
vistoria 2015 definitivo o taxista de-

verá apresentar o carro novo. A
SMTR realiza em média 30 permutas
diárias de veículos de taxistas.
Segundo as novas regras vigentes para a categoria, os táxis executivos devem ter idade máxima de
cinco anos, cor preta conforme o
fabricante, motor de 1.8 cilindradas,
bancos de couro ecológico ou assemelhado e vidro elétrico nas quatro portas (exceto os que não possuem versões de fábrica com vidros
elétricos traseiros).
De acordo com a Portaria 03 da
Subsecretaria de Concessões, os
autorizatários que não atenderem às
normas terão seus veículos baixados
no dia seguinte à data de vistoria em
2015. Em caso de desrespeito, responderão às penalidades previstas no
Código de Disciplina.

de 08 a 28 de junho de 2015

Ponte Velha da Ilha do Governador
é liberada ao tráfego
Via estava fechada por conta
do afundamento da pista
A Secretaria Municipal de Obras do Rio de Janeiro terminou a reforma do trecho de acesso à Ponte Velha da Ilha do
Governador, na Avenida Brigadeiro Trompowiski. O trânsito
na via está totalmente liberado.
Um afundamento na pista provocou a interdição da ponte
em 29 de abril. O serviço de recuperação da via durou um mês
e custou R$ 363,1 mil, segundo informou a SMO.
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Curso para convertedores ensina
como instalar kits de quinta geração de GNV
Fotos: Cláudio Rangel

IGT Motors e Biogás se unem para garantir qualidade de serviços no Rio de Janeiro

Rafael Carneiro e Luiz Henrique
união pelo GNV

A IGT Motors, e a Biogás, promovem cursos de instalação de kits de
quinta geração para profissionais de
oficinas. Cerca de trinta instaladores participaram de aulas no início de junho e tomaram conhecimento dos procedimentos
corretos para uma boa instalação.
Empresa de tecnologia, a IGT
Motors tem mais de dez anos de atuação. Desenvolveu o seu primeiro equipamento de NV em 2001. No total, são
mais de 250 mil produtos instalados. E
agora, realiza parceria com a Biogas,
empresa pioneira fundada em 1998
pelo engenheiro Ronaldo Simões.
Rafael Carneiro dos Santos, responsável pela Biogás, explica que o quit

de quinta geração deixou de ser uma
tendência e já é realidade:
“É o indicado para a maioria dos veículos fabricados no Brasil. Basta contar com sistema de injeção eletrônica. Os
carros fabricados de 2008 para cá, e alguns anteriores a esta data, devem receber o kit de quinta geração. Basta possuir
tecnologia avançada”, explica Raphael.
Custo benefício
Ao contrário do que muitos pensam,
instalar um equipamento moderno no veículo é um investimento, e não, um custo.
“Às vezes você economiza R$ 800
em uma instalação e depois tem que arcar com os custos de retorno a oficina.
Acaba se estressando. Não vale a economia colocar um kit convencional.
Você tem um carro avançado e acaba
anulando toda a tecnologia instalando um
kit manual. Vai regredir. É o mesmo que
ter uma Ferrari e colocar nela um motor de Fusca”, explica.
O gerente de Vendas da IGT
Motors, Luiz Henrique Augusto, ressalta a parceria:
“Estávamos procurando um parcei-

ro do nível da Biogás. Damos um paço
em relação a treinamentos e divulgação.
Faltava um parceiro forte. Temos nosso quit IGT 400 plus, de quinta geração.
Temos ainda outra linha de terceira geração, com o variador de avanço. Toda
a nossa linha de GNV está disponível”.
Desde a fundação a Biogás manem
a preocupação em capacitar profissionais do mercado de GNV. Para Rafael,
de nada adianta uma relação de compra
e venda se a mão-de-obra deixa de acompanhar o desenvolvimento do produto:

“A ideia é desenvolver profissionais
capacitados para instalar em qualquer
veículo. O objetivo é que os profissionais do Rio de Janeiro façam este curso e cheguem às oficinas aptos a instalar o kit”, concluiu.
Para se inscrever nos cursos, os interessados podem enviar e-mails para
biogsvendas@gmail.com,
ou
faleconosco@igtquantum.com.br . também pelos telefones da Biogás - (21)
2482-1483; 2482-3185, ou na IGT (21)
2573-9002, com Henrique.

Instaladores assistem aula sobre qit de 5ª Geração
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Poder Legislativo SP pretende barrar
aplicativos de carona e regulamentar o serviço
Foto: Cláudio Rangel

Projetos de lei em São Paulo abrem caminho
para iniciativas em outras praças
A repressão à utilização de carros
particulares para o transporte público remunerado de pessoas mobiliza
parlamentares de várias cidades do
Brasil. O objetivo é criar leis que proíbam a contratação e a utilização de
veículos piratas, cada vez mais comuns no país. É o caso de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Vereadores e deputados começam a trocar ideias para inibir a pirataria. Em São Paulo, o vereador
Salomão Pereira (PSDB) tomou a
dianteira. Seu projeto de Lei 150/
2015 tem sido elogiado nas redes
sociais por taxistas de outras praças.
O projeto do vereador veda o
transporte remunerado individual de
passageiros sem que o veículo e o
condutor estejam autorizados para
esse fim pelos órgãos competentes.
Caso descumpra a lei, o condutor
será punido com multa valor de R$
3.800,00. Uma multa ainda maior (R$
28 mil) será aplicada aos estabelecimentos comerciais, hotéis, flats, su-

permercados, feira de exposição,
eventos, shopping centers, churrascarias, hospitais, lojas e empresas comerciais de qualquer natureza que permitam a permanência ou acesso de veículos de transporte individual de passageiro não autorizado a suas dependências.
O vereador paulista Salomão Pereira também apresentou projeto estabelecendo que os aplicativos devam
ser registrados no município de São
Paulo, com contrato social na atividade de taxista. Além de fornecer o cadastro ao poder público para a conferencia, a placa que constar fora da
categoria aluguem a empresa de APP
é multada em R$ 50.000,00 Atualmente, este serviço é registrado em cidades diferentes das grandes capitais.
Com isso, as empresas exploradoras
de aplicativos deixam de pagar impostos nos municípios e estados em que
mais atuam. No Rio de Janeiro, muitos desses aplicativos possuem registros em outros estados.

No estado do Rio de Janeiro,
taxistas pediram e a Assembleia
Legislativa analisa em regime de urgência o projeto 3022/2014 de autoria do
deputado Dionisio Lins que proíbe o uso
de carros particulares cadastrados em
aplicativos para o transporte remunerado de pessoas. Proíbe ainda as
contratações e cadastros de estabelecimentos comerciais que explorem este
tipo de transporte. Na prática, proíbe
aplicativos de se instalarem no Estado.
Esta lei tramita há um ano na casa.

Na esfera federal, outro projeto visa
vetar a exploração do serviço de táxi
por meio de aplicativos e pela internet.
Foi apresentada pela deputada Renata
Abreu (PTN-SP).
Taxistas também não estão parados.
Grupos que atuam em diversos pontos
da cidade e em cooperativas visitam
parlamentares, tanto em Brasília quanto no Estado. Também a Câmara dos
vereadores do Rio de Janeiro tem recebido a categoria. O principal alvo é
o aplicativo de ‘carona’ remunerada.
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SEOP impede ação de flanelinhas ilegais no Maracanã
Agentes realizam operação contra ilegalidades durante jogo de futebol
Foto: Divulgação

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), tiraram das imediações do estádio
Maracanã dez flanelinhas ilegais no início de junho. Eles se preparavam para atuar durante a partida de
futebol entre as equipes do Fluminense e do Coritiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Os flanelinhas foram conduzidos ao Juizado Especial do estádio – Jecrim. Os agentes também
rebocaram 15 veículos estacionados em local proibido.
O comércio ilegal também foi reprimido. A Seop apreendeu 104 garrafas de água, 46 latas de
cerveja, 17 de refrigerantes, dois carrinhos de mão e uma bicicleta. Os produtos eram vendidos por
camelôs.
O objetivo da fiscalização foi coibir o comércio ambulante irregular, o estacionamento em local
proibido e inibir o consumo de bebidas alcoólicas nos arredores do estádio.
A operção se estendeu durante o feriado de Corpus Christi. Apoiados pela Guarda Municipal,
agentes da Secretaria de Ordm Pública realiaram ação nas praias da cidade e apreenderam 514
cangas na praia de Ipanema sendo comercializadas por ambulantes ilegais.

ASSISTÊNCIA 24 HORAS A
MELHOR OPÇÃO PARA
QUEM NÃO TEM SEGURO
Assistência 24 horas é a melhor forma de se prevenir, ter tranqüilidade e conforto caso o seu
veiculo tenha alguma pane ou sofra um acidente. Para você que não
tem seguro do seu veiculo por apenas R$ 0,75 centavos ao dia seu
carro tem cobertura nacional para
guincho, chaveiro 24 horas, pane
seca, pane elétrica, pane mecânica e troca de pneus etc.
Não fique sem cobertura para o
seu veiculo,mesmo quem não quer ou
não pode contratar um seguro precisa se precaver contra surpresas
indesejadas. Atualmente uma guinchada particular não sai por menos de R$
150,00 reais isso nos grandes centros,
em rodovias o valor sabe para R$

250,00 chegando até a R$ 300,00 reais
e o pior, você precisa desembolsar esse
valor em dinheiro e na hora.
Contratando o serviço de guincho
oferecido pela GNC Seguros, por
apenas R$ 0,75 centavos ao dia você
tem proteção durante os 365 dias

do ano para qualquer tipo de pane
que venha apresentar no veículo.
Não deixe acontecer para tomar as
providencias, tenha a assistência
24 horas da GNC Seguros.
Aceitamos táxis, veículos de passeio
e utilitário sem a necessidade de vistoria prévia. Tudo isso com rapidez
eficiência e qualidade em qualquer
lugar do Pais. A GNC Seguros esta
há mais de 10 anos no mercado de
seguros e assistência 24 horas sempre

oferecendo serviços de qualidade.
Venha para a GNC Seguros e comprove a rapidez, eficiência e o comprometimento de nosso atendimento.
Contratação do serviço de As-

sistência 24 horas pelo fone: (11)
5572-3000, whatsapp: (11) 960692455 Nextel 84*90814 ou em nosso
site: www.gncseguros.com.br em até
12 vezes no cartão de credito.
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Táxi capota várias vezes ao
passar perto de avião durante decolagem
Acidente foi provocado pela força gerada pela aeronave. Taxista escapa
Foto: Reprodução de TV

Mais uma vez um táxi sofre acidente
provocado pelo efeito das turbinas de
um avião durante decolagem. O taxista
Ronaldo Costa Teixeira capotou várias
vezes na Avenida Almirante Silvio
Noronha quando passava por lá no
momento em que um avião decolava. O impacto do ar jogou o veículo contra as pedras.
O taxista Ronaldo Costa nada sofreu
além do susto. Ele contou que passou
por ali depois de deixar um passageiro na Escola Naval. Mas, segundo os seguranças locais, o taxista
avançou o sinal vermelho.

O fechamentodaAvenidaAlmiranteSilvio Noronha ocorre no momento da decolagem do Santos Dumont. Um trecho da via
passa bem perto da pista dos aviões.
O fato prejudicou a rotina no aeroporto. Sete voos foram atrasados e oito
foram cancelados.
Acidente semelhante ocorreu em
2002. Um táxi foi lançado contra as mesmas pedras. Na ocasião, o taxista Antonio de Almeida Macedo faleceu em decorrência dos ferimentos.
O trecho da avenida é vigiado por funcionários. Sempre quando há uma decolagem a sinalização avisa do perigo.

Acidente semelhante ocorreu em 2002 com outro táxi

Nem prefeitura, nem cooperativa. Aplicativo ResolveAí
passa a definir quem pode parar no Terminal 1 do Galeão
Administração do aeroporto reserva o ponto apenas para táxis
que usam o aplicativo e provoca ações judiciais e ameaças de greve
As mudanças no Galeão chegaram. E chegaram desagradando a
maior parte da praça carioca. Por
decisão do consórcio RioGaleão, o
ponto do terminal 1 do Aeroporto
Internacional Tom Jobim deixou de
ser exclusivo das tradicionais cooperativas Aerocoop e Aerotaxi e passou a ser operado por uma empresa
de tecnologia – a ResolveAí, que chega cobrando como empresa de táxi,
apesar da falta de registro para tal.
Mesmo os táxis legalizados pela Prefeitura estão proibidos de parar ali,
caso não trabalhem para o aplicativo.
A insatisfação ficou demonstrada
no primeiro dia da operação do novo
sistema. Poucos taxistas se aventuraram a ocupar o terminal 1 no dia 2
de junho. Principalmente depois que
a administração do aplicativo divulgou que passaria a cobrar por
corrida realizada. Taxistas dizem
que a ResolveAí cobra R$ 900
para a utilização do seu sistema.
Mais um custo para quem já paga
muito, inclusive os diaristas.
A Secretaria municipal de Transportes não interfere na questão. A justificativa é de que o Galeão é área
privada. Mas a presença de agentes

da Guarda Municipal multando dentro do aeroporto deixa os taxistas sem
entender ao certo de quem é a responsabilidade pelo ponto. Por decreto, a GM foi instituída para proteger o
bem público e não pode ser utilizada
em bens particulares.
Ações contrárias
Nas redes sociais, os protestos são
veementes. “É cada coisa absurda
que aceitamos nesse país. Termos
que pagar para uma Empresa, por
um direito de Prestar o serviço aos
nossos clientes. Será que só eu acho
isso absurdo”, escreve um taxista.
“Quero ver o aeroporto funcionar
sem taxi”, manifesta outro colega.
Outros pedem boicote ao aplicativo.
Taxistas de vários pontos procuraram respaldo na assembleia
Legislativa. O vice-presiente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins, (PP), ouviu denúncias de cadastramento de carros
irregulares por parte de alguns
aplicativos. Lins acionou o Ministério
Público Estadual em ofício à 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte:
“A plataforma virtual encobre a ati-

vidade de transporte de pessoas sem
segurança, sem controle e sem arrecadação por todas as suas atividades.
O Aplicativo Resolve Aí vem cadastrando locais e recrutando pessoas
com seus veículos não legais para
que possam realizar o transporte
de passageiros, de forma remunerada e em pontos específicos”,
justiffica o deputado.
A denúncia ao MP inclui a atividade de modo ilegal nos pontos dos
shoppings principais da cidade, além
dos hotéis da Zona Sul e aeroportos.
“O aplicativo não pode ser baixado para smartfones, possui cadastro
na Receita Federal como
intermediação comercial e serviços e
atua como empresa de táxi comum. E
ainda deixa de contribuir para o Estado em relação aos impostos e taxas

Consórcio RioGaleão
muda regras de ponto
de táxi no Terminal 1

pertinentes ao serviço de táxi. Esses
motoristas atrelados ao ResolveAí não
possuem preparo, registro em órgãos
legais e ainda são, na verdade,
taxistas piratas, sem controle público”, frisa o deputado em ofício
à Promotoria de Justiça.
Fotos: Cláudio Rangel
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Para descontrair...
Três paulistas estavam contando vantagem pra um mineiro.
O primeiro paulista falou: “Eu tenho muito dinheiro.
Vou comprar o Banco de Minas Gerais”.
O segundo paulista disse: “Eu sou muito rico. Vou comprar a fábrica
de automóveis”.
Já o terceiro paulista continua: “Eu sou um magnata.
Vou comprar a Usiminas”.
E os três ficaram esperando o que o mineiro tinha pra dizer.
Então o mineiro dá uma pitada no cigarro de palha, engole a saliva,
faz uma pausa e diz: “Num vendo, sô!”

Cocada Cremosa

Oferecimento: Adria
Ingredientes:
2 embalagens de biscoito Tortinhas de Limão
200 gramas de açúcar
400 ml de leite de coco
200 gramas de coco ralado
8 gemas peneiradas
Modo de Preparo:
Leve ao processador o biscoito tortinhas e bata até obter uma farofa. Num
refratário fundo, junte a farofa de biscoito e os demais ingredientes, misture
bem e leve ao microondas de 5 a 8 minutos em potência alta.
Forre uma superfície com papel manteiga ou alumínio e acomode
delicadamente colheradas de cocada.
Coloque na geladeira para esfriar e sirva a seguir.
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Rio de Janeiro prorroga Campanha
de Vacinação Contra a Gripe até 12 de junho
Secretaria municipal de Saúde ainda não atingiu a meta de vacinas para este ano
Idosos, gestantes, crianças de seis
meses a 4 anos, mulheres no período
de até 45 dias após o parto, doentes
crônicos e profissionais de saúde tem
até o dia 12 de junho para se vacinar
contra a gripe. A Secretaria municipal de Saúde (SMS) resolveu prorrogar a Campanha de Vacinação pois
apenas 78,5% do público-alvo foi
vacinado. A meta é alcançar 80% da
população indicada.
Taxistas de todas as idades também podem se vacinar. A SMS informa que a transmissão dos vírus
influenza – que provoca a gripe –
acontece por meio do contato com
secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao
falar, tossir ou espirrar. Situação bem
comum para quem trabalha na praça. Também ocorre por meio das
mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas
(boca, olhos, nariz).
A vacina está disponível nas Clí-

nicas da Família e Centros Municipais
de Saúde, das 8h às 17h.
Cuidados
A SMS orienta para a adoção de
cuidados simples, como lavar as
mãos várias vezes ao dia; cobrir o
nariz e a boca ao tossir e espirrar;
evitar tocar o rosto e não compartilhar objetos de uso pessoal. Em
caso de síndrome gripal, a orientação da SMS, mesmo para as pessoas já vacinadas, é procurar um
serviço de saúde.
De acordo com a divulgação da
prefeitura do Rio, o principal objetivo com a campanha de vacinação
é reduzir a mortalidade, as complicações e as internações decorrentes das infecções provocadas pelo
vírus da influenza. Sobre a eficácia
da vacina, alguns estudos demonstraram que a vacinação pode reduzir de 32% a 45% o número de
hospitalizações por pneumonias e
de 39% a 75% o da mortalidade

g l o bal. A vacinação contr a a
influenza começou dia 4 de maio.
Para consultar a unidade básica de
saúde mais próxima, basta ligar para a
central de atendimento da prefeitura,
Foto: Divulgação

1746, ou acessar a ferramenta “Onde
Ser Atendido (www.rio.rj.gov.br/web/
sms). É importante levar a Caderneta
de Vacinação ou algum comprovante
de situação vacinal.

