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Assassinatos e prejuízos 
rondam a vida de motoristas do UBER

Projeto de lei prevê a criação de 
programa de atendimento a taxista
O  p r o g r a m a 

re u n i rá ,  e m  u m 
mesmo espaço físico, 
serviços públicos 
essenciais prestados 
aos taxistas, direta 
ou indiretamente, 
pelo Poder Público. 
A categoria  será 

beneficiada por meio 
do atendimento ágil 
e transparente na 
emissão de 1ª e 2ª 
vias de documentos, 
certidões e atestados, 
e  s e m  q u a l q u e r 
forma de privilégio 
individual. Pág.8 

Proposta de legalização 
de aplicativos segue na 
Câmara

Taxistas retornam à Câmara do Rio 
para apoiar lei contra aplicativos

Taxistas participam 
de discussão sobre 
alteração do Código 
de Trânsito. A ideia de 
Sérgio Brito é deixar 

Motoristas que dirigem para aplicativos como o Uber 
começam a ter prejuízos. A concorrência em excesso, baixo 
rendimento e insegurança transformam o ‘bico’ em uma 
atividade pouco lucrativa. Pág. 4

a responsabilidade 
de regular ização 
para os municípios, 
como já ocorre hoje.   
Pág. 6

Taxistas ocuparam a Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro 
para pressionar a casa. Os 
manifestantes queriam que 
a lei da vereadora Vera Lins 
(PP) que proíbe aplicativos de 
utilizarem carros particulares 
fosse encaminhada para a 
sanção do prefeito Eduardo 
Paes. Faltou quórum. Pág. 6 
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Quem avistar um táxi com uma estranha 
ave pintada na porta saiba que a fênix é o mais 
novo símbolo de superação de um grupo de 
motoristas de táxi. Na praça há 26 anos, Walter 
Gonçalves Curvelo Júnior se uniu ao taxista 
com 24 anos de atividade, Luís Eduardo – que 
também é piloto de provas – e o ex-bancário e 
atual taxista Carlão para criar a cooperativa Táxi 
Nosso, que conta com um aplicativo próprio.

Para o presidente  Walter Curvelo, os taxistas 
têm que se unir. Para isso, o grupo criou um 
aplicativo próprio e de custo baixo:

“Através do aplicativo próprio a gente pensa na 
nossa liberdade.  O aplicativo é dirigido por uma 
cooperativa táxi e totalmente sem fim lucrativo.”

Walter justifica a posição tomada com um 
argumento simples. “O passageiro é do taxista, 
e não, do aplicativo.”

 
    Decepção

Depois de um bom período na Praça, Walter 
se afastou da atividade. Ao retornar, encontrou 
aplicativos oferecidos gratuitamente a taxistas. 

Solução foi criar a Taxi Nosso como sistema próprio e sem fins lucrativos
Pensou que não precisaria mais de cooperativas. 
Os aplicativos, quando cobravam, tinham um 
custo de dois reais, apenas, para o motorista.

Mas a situação ficou difícil. Atualmente, os 
aplicativos cobram 13% do valor da corrida. E 
muitos ainda dão descontos para o passageiro. 
Foi quando surgiu a ideia de criar um aplicativo 
administrado pela categoria.

“Fiquei 5 anos fora da praça, depois de 
trabalhar por 17 anos na Copatáxi. Achei 
maravilhosos os aplicativos. Fui enganado, né? 
Achei que a corrida ia ser de graça”, disse.

O Táxi Nosso não tem fins lucrativos. Os motoristas 
custeiam tudo. O grupo promove reuniões no Aterro 
do Flamengo, no estacionamento do Porcão. 

O diretor de Operações, Luis Eduardo, diz que 
agora o taxista tem o direito de decidir o que ele 
vai pagar, como vai pagar e a forma de pagamento: 
“Então, o caminho é um Táxi Nosso”, diz.

O Táxi Nosso conta com 80 integrantes. Todos 
cumprem rigorosamente as determinações da 
Prefeitura. E vão além. Todos os carros tem Onda 
Livre – o passe direto por pedágios do Rio. Eles 
fazem a própria divulgação, distribuindo cartões 
e panfletos. Para entrar em contato, o telefone 
é 98517-5300.

“Nosso símbolo é uma fênix que significa 
o renascimento da classe dos taxistas. temos 
certeza que este é o único caminho que temos. O 
aplicativo foi criado por taxistas”, explica Walter.

Taxistas se unem e criam concorrência 
para aplicativos Tradicionais
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A câmara dos Deputados rea-
lizou em 23 de outubro reunião 
da Comissão Geral para debater 
o projeto de lei 5.587/2016 que 
altera normas para o transporte 
individual remunerado  e da regu-
lamentação dos aplicativos.

Se a Constituição brasileira 
for levada a sério, os aplicativos 
que oferecem serviços de modo 
irregular tal como vem operando 
devem ser proibidos em todo o 
território nacional. Isto porque,  
de acordo com a lei maior,  tais 
serviços operados por empresas 
estrangeiras deveriam se enqua-
drar na legislação nacional e obri-
gados a pagar tributos. 

A cobrança de impostos é uma 
forma do Poder Público obter 
recursos para a manutenção de 
condições básicas para a socie-
dade. Deste modo, a colocação 
de asfalto nas ruas, a iluminação 
de vias públicas, a limpeza, entre 
outras condições só são possíveis 
graças à contribuição de todos.

Os taxistas são contribuintes 

Diante da crise
A prisão do ex-governador Sér-

gio Cabral, motivada por atos rela-
cionados à economia do Estado do 
Rio de Janeiro, mostra que a crise 
político-econômica em que mergu-
lhamos ainda está longe de acabar.

Com isso, somos prejudicados. 
Como o dito popular ressalta, a corda 
acaba arrebentando no lado mais fra-
co. E esta situação está penalizando o 
povo brasileiro, em meio a dificulda-
des cada vez mais crescentes.

O cenário contribui para o en-
fraquecimento da atividade eco-
nômica. O taxista também sente os 
efeitos. O Setor Público é um im-
portante mercado para o motorista 
de táxi. Quando os funcionários 
públicos deixam de receber pelo 
trabalho, a economia do Estado.

A falta de dinheiro na praça 
impede a realização de novas cor-
ridas. O taxista tem que trabalhar 
por mais horas. Os veículos ficam 
cada vez mais desgastados. O re-
sultado é o que estamos vendo e 
sentindo na pele.

O quadro exige criatividade. É o 
que os taxistas da Táxi Nosso estão 
fazendo. Ao invés de gastar horas 
de reclamações, criaram o próprio 
caminho, seguindo as ideias dos 
taxistas da Play táxi, da UniTáxi, en-
tre outros. A criação de aplicativos 
próprios pode ser a saída contra a 
concorrência ilegal.

Mas tal iniciativa deve ser acom-
panhada de mudança de hábitos. O 
foco hoje é o cliente.  O passageiro 
tem que sentir a qualidade do ser-
viço prestado.

É fato que a maioria dos ta-
xistas atende bem aos seus pas-
sageiros. Mas esta prática deve 
ser divulgada. Os passageiros 
clientes devem perceber os bons 
séricos prestados pela categoria. 
Os grupos de taxistas devem ter 
em mente a necessidade de am-
pliar a divulgação da categoria. 

Muitas são as mensagens nega-
tivas enviadas à população contra 
a imagem do taxista. Se acontece 
um caso ruim, rapidamente a 
notícia se espalha e influencia a 
opinião pública. 

Os casos positivos recebe pouca 
atenção. Quantas vezes um taxista 
ajudou de alguma forma uma pes-
soa? Mas este fato recebe pouca 
atenção.

É hora dos taxistas falarem mais 
à população sobre suas qualidades. 
O profissional tem que se valorizar 
por intermédio de suas próprias 
atitudes. Deste modo, o respeito 
crescerá de modo automático.

É hora de muita atenção. Não 
podemos deixar de lado a Política. 
Os fatos relacionados a Cabral, a 
Garotinho, estão longe de terminar. 
E com isso, a crise econômica.

Respeito à Constituição 
brasileira é obrigação de todos
As regras são claras quanto a exploração de atividade econômica

da sociedade. Para exercer a pro-
fissão precisam pagar impostos, 
taxas e tarifas. O que não o fazem 
os serviços piratas e principal-
mente aqueles realizados por 
meios tecnológicos. 

De acordo com o entendimen-
to jurídico evidente, serviços 
como o de segurança pública 
devem ser financiados por im-
postos. E são os impostos pagos 
por taxistas e cidadãos em geral 
que o financiam. Quando o esta-
do de São Paulo quis cobrar taxa 
diferenciada para a segurança 
pública encontrou a negativa do 
STF. O Tribunal entende que tais 
serviços devem ser cobertos pe-
los impostos que pagamos.

Em um Estado social, do qual 
participamos, quaisquer atos de-
vem seguir as determinações da Lei 
maior. Sabemos que existem diver-
sos fatores que fazem com que esta 
norma fique de lado. Mas cabe a nós, 
cidadãos, orçarmos o cumprimento 
da norma que a nação estabeleceu 
de modo a atender a todos.

Assassinatos e prejuízos 
rondam a vida de 
motoristas do UBER
Empresa admite pessoas proibi-

das de atuar profissionalmente no 
transporte

Motoristas que dirigem para 
aplicativos como o Uber começam 
a ter prejuízos. A concorrência em 
excesso, baixo rendimento e insegu-
rança transformam o ‘bico’ em uma 
atividade pouco lucrativa.

Um deles é o policial militar de 
São Paulo que matou três assaltan-
tes. O PM dirigia para o aplicativo 
em um momento de folga. O fato 
fere o Código Disciplinar. Policiais 
são proibidos de ter outra atividade.

Em 2015, o site BuzzFeed News 
conseguiu dados internos do Uber 
que revelam milhares de reclama-
ções. Um ex-funcionário da empresa 
divulgou que há inúmeros casos de 
abuso sexual, estupro e ocorrências 
negativas para passageiros. 

A Uber desmente a quantidade, 
mas confirma que há casos. A em-
presa divulga que oferece segurança 

e conforto, mas admite pessoas 
que não devem estar no sistema de 
transportes, como o policial militar.

No Rio, o sargento do Exército 
Leandro Pereira, de 36 anos, traba-
lhava como motorista de Uber nas 
horas vagas para complementar o 
sustento de sua família. Foi assas-
sinado quando atendia chamado 
sem seu carro na Penha.

Leandro servia no 25º Batalhão 
de Infantaria Paraquedista, na Zona 
Oeste. A principal linha de inves-
tigação é tentativa de latrocínio 
(roubo seguido de morte). 

Sorte melhor teve o soldado da 
Polícia Militar Paulo Cosme Bonaço 
Fernandes, de 34 anos. Ele levou 
um tiro de raspão no braço após 
entrar na comunidade Vila Aliança, 
em Bangu, na Zona Oeste do Rio, 
dirigindo para o Uber. Ele foi levado 
para o Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, em Realengo, e está 
fora de perigo.
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A proliferação de pardais e 
lombadas eletrônicas nas ruas 
da cidade é cada vez maior. Eles 
“nascem” da noite para o dia sem 
que saibamos sua real finalidade; 
se é a de ajudar aos pedestres 
na travessia das vias ou se tem 
somente o objetivo de arrecadar 
aos cofres públicos. Para piorar 
a situação, muitos deles estão 
localizados em áreas considera-
das de risco, onde o número de 
roubos a veículos e assaltos é 
muito grande, colocando dessa 
forma o motorista entre a cruz e 
a espada, ou seja: ou ele reduz 
a velocidade e acaba virando 
alvo fácil para os marginais que 
muitas das vezes ficam próximos 
aos equipamentos, ou acelera 
para resguardar sua integri-
dade física e de toda família. 
   As reclamações que chegam aos 
órgãos públicos nem sempre são 
ouvidas, já que inúmeros desses 
equipamentos não estão devi-
damente sinalizados advertindo 
sobre o limite de velocidade 

Pardais eletrônicos
permitida com placas colocadas à 
300m, 200m e 100m respectiva-
mente. Isso sem contar que muitos 
são instalados em ladeiras, saídas 
de túneis e até atrás das árvores, 
dificultando a visualização dos 
motoristas. 

Só para se ter uma idéia, de 
janeiro até agora já foram arreca-
dados mais de R$ 58 milhões em 
infrações de trânsito, um aumento 
significativo em relação ao ano 
passado. Vale lembrar ainda que 
o parágrafo 1º e 2º do artigo 320 
do Denatran determina que 5% 
da receita proveniente da arreca-
dação com a aplicação de multas 
de trânsito deva ser depositado 
no Fundo Nacional de Segurança 
de Trânsito (Funset), e só no ano 
foram arrecadados cerca de R$ 
187milhões com essas multas; 
e para onde está indo toda essa 
verba?

É claro que as normas de trân-
sito devem ser respeitadas por 
todos nós, mais o que vem acon-
tecendo é que de noite para o 

dia equipamentos são instalados 
sem a devida sinalização e crian-
do verdadeiras pegadinhas para 
todos nós. Qual a verdadeira 
intenção com a proliferação des-
ses equipamentos? Educar ou 
arrecadar? Essa é uma pergunta 
difícil de ser respondida, pois 
vale lembrar que mais de 80% dos 
recursos apresentados pelos mo-

toristas nas Jaris são indeferidos. 
Punir o erro praticado, o abuso 
de velocidade ou o avanço de 
sinal é uma coisa. Agora, multar 
indiscriminadamente criando o 
famoso caixa dois é completa-
mente inaceitável. 

Deputado Dionísio Lins (PP)Vi-
ce-presidente da Comissão de 
Transportes da Alerj

 Lei Municipal 16.279/2015, 
que proibia o uso de carros par-
ticulares cadastrados em aplica-
tivos para o transporte remune-
rado individual de passageiros, 
foi declarada inconstitucional 
pelo desembargador Francisco 
Casconi. Em sua wdecisão, o 
magistrado afirmou que a proi-
bição do aplicativo é uma ação 
que contraria o livre exercício 
da atividade econômica, a livre 
concorrência e o direito de es-
colha do consumidor.

A lei previa multa no valor de 
R$ 1,7 mil e apreensão dos veí-
culos daqueles que a descumpri-
rem. No entanto, a punição não 
vinha sendo aplicada na capital, 
uma vez que o prefeito Fernando 
Haddad (PT) autorizou por decre-
to os serviços de transporte por 
aplicativo.

Circulou junto aos taxistas 
que todos os carros trabalhando 
com o aplicativo Uber deveriam 

A ausência de uma palavra no texto 
de uma lei ou liminar faz diferença
Taxistas foram enganados em relação à liminar que limitava os carros do Uber

estar com a placa vermelha a 
partir do dia 27 de outubro. Caso 
descumprisse a regra, a empre-
sa pagaria multa de R$ 500 mil. 
Porém, essas informações não 
constavam na liminar. A determi-
nação real da justiça foi de que a 
Prefeitura de São Paulo limitasse 
o número de carros da Uber em 
30 dias, ou seria multada diaria-
mente em R$ 500 mil. 

Todos os movimentos rea-
lizados pelos taxistas contra o 
aplicativo serviram apenas de 
base política para determinado 
candidato. Uma palavra em um 
texto de uma lei, liminar, por-
taria ou decreto faz a diferença, 
basta entender o seu conteúdo. 
Como os taxistas estão sempre 
correndo atrás de seus direitos, é 
importante ler textos de leis com 
bastante atenção ou, na dúvida, 
recorrer a um advogado. Caso 
contrário,  podem ser usados 
como massa de manobra. 

Trecho da liminar 
“Concedo, em parte, a tutela 

provisória de urgência cautelar, 
para obrigar a ré, Municipalidade 
de São Paulo, a regulamentar, 
no prazo máximo de trinta dias, 
o número de veículos que sejam 
autorizados a exercer a atividade 
de transporte individual remu-
nerado de passageiros por meio 
de plataforma tecnológica, limite 
que a ré, Uber do Brasil Tecnologia 
Limitada, deverá observar, sob as 
penas que essa regulamentação 
fixar.

Não se pode aqui fixar qual 
se ja  esse l imite,  matér ia  na 
qual se deve considerar o poder 
discricionário do Poder Público, 
embora esse poder discricionário 
não seja absoluto, porque sub-
metido que deve ser a critérios 
que justifiquem e legitimem a 
escolha. Recalcitrante, a ré, Muni-
cipalidade de São Paulo, suportará 
multa diária fixada em R$ 500 mil”.

 Lei 16.345, que regula-
menta os aplicativos,  pre-
valece em favor dos taxistas

A tecnologia vem avançando dia-
riamente, criando dificuldades em 
determinados setores e gerando até 
mesmo desemprego, como é a situa-
ção dos taxistas. Das leis apresentadas 
contra o aplicativo Uber, atualmente, 
apenas a lei 16.345, de autoria do 
vereador Salomão Pereira (PSDB), 
prevalece em favor dos taxistas. O 
texto regulamenta os aplicativos de 
transporte remunerado na atividade 
do taxista, com multa de R$50 mil para 
as empresas que não se enquadrarem 
na lei, além de multa de R$ 3.800 mil 
por veículo, dobrando na reincidência. 
Todos os projetos referentes ao aplica-
tivo só prejudicaram a categoria. Hoje, 
tudo se faz por meio de aplicativos: 
pagar contas, agendar passagens, fazer 
reserva em hotéis, entre tantos outros 
serviços. Nenhum juiz vai favorecer 
essa ou aquela categoria com a proi-
bição da tecnologia. 
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Taxistas retornam à Câmara do Rio 
para apoiar lei contra aplicativos
Objetivo era pressionar pelo envio da lei para a sanção do Prefeito
Taxistas ocuparam a Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro para 
pressionar a casa. Os manifestan-
tes queriam que a lei da vereadora 
Vera Lins (PP) que proíbe aplicati-
vos de utilizarem carros particu-
lares fosse encaminhada para a 
sanção do prefeito Eduardo Paes. 
Faltou quórum.

O projeto de lei que proíbe o 
uso de aplicativos como o Uber 
no Rio de Janeiro foi aprovado 
por 32 votos a favor e nenhum 
contra. De autoria da vereadora 
Vera Lins, do PP, o texto proíbe o 
uso de carros particulares para o 
transporte remunerado de pesso-
as, estando ou não cadastrados 
em aplicativos ou sites.

A vereadora Vera Lins apresen-
tou o projeto em julho de 2015. 
O projeto só foi votado 18 meses 

depois. Chegou a entrar em pauta 
em algumas sessões, mas não era 
votado por falta de quórum.

Depois de encaminhado pela 
Câmara ao prefeito, Eduardo Paes 
terá 15 dias para sancionar ou vetar.

Polêmica
A proibição do Uber ainda não 

está concretizada. O prefeito eleito 
Marcelo Crivella prometeu regula-
mentar o aplicativo. No seu plano de 
governo, Crivella frisa em "garantir 
que o ISS recolhido pela Uber sobre 
as viagens originadas na cidade deixe 
de ir para São Paulo e seja utilizado 
exclusivamente para financiar um 
programa de subsídios voltado para 
a modernização e manutenção da 
frota de táxi da cidade". As medidas, 
segundo o texto, serão implantadas a 
partir de 2018.

A vereadora Vera Lins disse, após a 
votação, que sabe que o Uber continu-
ará atuando por conta da liminar que 
proíbe a prefeitura de fiscalizar o serviço:

“Queremos regulamentar. E é 
isso que eles não querem, porque 
onde regulamentaram eles mete-
ram o pé”, disse.

O deputado federal Sérgio Bri-
to (PSD-BA) defende a abertura 
de discussão com a sociedade 
para a legalização de aplicativos. 
Ele defende participação da Câ-
mara e do Senado no Conselho 
Nacional de Trânsito. Ele é o re-
lator da Comissão Especial para 
o tema.

O relator acredita que o Códi-
go tem que ser mudado, pois é de 
1997. Ee já apresentou mais de 
160 projetos nesse sentido. Em 
março,Brito apresenta o substi-
tutivo final:

 “Nós apresentamos o texto 
preliminar justamente para abrir 
a discussão com a sociedade”, 
disse.

Segundo Brito, os principais 
pontos do texto incluem a legali-
zação do aplicativo de transporte 

Proposta de legalização de  
aplicativos segue na Câmara
Taxistas participam de discussão sobre alteração do Código de Trânsito

pessoal Uber e o fim dos corredo-
res para motos. 

“Setenta por cento dos trau-
mas de trânsito que os hospitais 
recebem hoje são de motos. Esses 
corredores existem muito no Rio e 
em São Paulo e nós estamos estu-
dando a possibilidade de acabar 
com estes corredores de motos”, 
informou o relator.

Uber
Em relação ao Uber, a ideia de 

Sérgio Brito é deixar a responsa-
bilidade de regularização para os 
municípios, como já ocorre hoje. 
“Cada município terá sua própria 
normativa para o Uber, mas esta 
é uma ideia, não está nada ainda 
definido”, disse.

A normativa deverá fixar o valor 
máximo de tarifa; requisitos de 

segurança, conforto e higiene; e 
normas para registro dos veículos 
e condutores. Ao mesmo tempo, 
será discutida a possibilidade de 
extinção da permissão para os 
taxis.

Brito disse ainda que o Contran 
tem emitido decisões controversas 
e depois volta atrás, como no caso 
dos extintores de incêndio, que 
deixaram de ser obrigatórios nos 
carros de passeio em setembro do 
ano passado, com a revogação de 
decisão anterior do órgão.

 “O empresário e o consumi-
dor ficam sem saber o que fazer”. 
Temos que começar a acabar com 
esse tipo de coisa, dar uma outra 
responsabilidade, com a participa-
ção do Congresso nessas medidas”, 
acrescentou.

Simuladores e crimes de trânsito 

 O deputado afirmou que 
também quer discutir com a 
sociedade e abordar no texto 
final as aulas de direção em si-
muladores nas autoescolas, que 
deixariam de ser obrigatórias e 
passariam a ser facultativos.

 Além disso, o novo Có-
digo de Trânsito deverá trazer 
modificações na parte de crimes 
de trânsito. A ideia é aumentar 
as penas para quem, ao beber 
e dirigir, causar morte ou lesão 
corporal grave.

E ainda proibir a substituição 
da pena privativa de liberdade 
(prisão) por restritiva de direitos 
(prestação de serviços à comuni-
dade) nos casos de lesão grave 
ou morte decorrente do uso de 
álcool ou de racha.

(Com Agência Câmara)
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Projeto de Lei cria o Programa 
de Atendimento Integrado ao 
Taxista – PAIT. A proposta é do 
vereador Dr. Jairinho (PMDB), 
com a coautoria do vereador Chi-
quinho Brazão(PMDB). O objetivo 
é atender aos taxistas em relação 
aos direitos da categoria.

 O programa reunirá, em 
um mesmo espaço físico, serviços 
públicos essenciais prestados aos 
taxistas, direta ou indiretamente, 
pelo Poder Público. A categoria 
será beneficiada por meio do 
atendimento ágil e transparente 
na emissão de 1ª e 2ª vias de 
documentos, certidões e ates-
tados, e sem qualquer forma de 
privilégio individual. 

 De acordo com o projeto 
poderão fazer parte do PAIT as 

Projeto de lei prevê a criação de 
programa de atendimento a taxista
Texto pretende reunir serviços em um só local

entidades federais, estaduais e 
municipais, tanto da administração 
direta quanto da indireta.

 Para os autores da medida, 
o PAIT melhora a qualidade no 
atendimento através de um novo 
modelo de gestão, baseado na 
concentração de serviços públicos 
integrados em um único espaço. 

 “O sistema proporciona 
maior acessibilidade e agilidade no 
acolhimento das demandas formu-
ladas por taxistas”, afirmaram os 
autores.

 A medida já obteve pare-
cer pela constitucionalidade da 
Comissão de Justiça e Redação e 
favorável das Comissões de Traba-
lho e Emprego e de Administração 
e Assuntos Ligados ao Servidor 
Público. Resta, apenas, a análise da 

Comissão de Finanças Orçamento 
e Fiscalização Financeira.

(Com informações da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro.)

A Secretaria Municipal  de 
Transportes do Rio de Janeiro 
acaba com a obrigatoriedade de 
apresentação do certificado de 
desinsetização a todos os modais 
em operação na cidade. A resolu-
ção  2773/2016 também inclui  o 
Serviço de Transporte Acessível 
Exclusivo (STAE) na relação de 
modais cujos veículos devem ter 
documentação obrigatória.

 Os taxistas há muito ques-
tionam a obrigatoriedade de 
apresentação de certificados de 
desinsetização, o que agora é feito 
no final do governo. 

A SMTR considerou a evolução 
da frota com a entrada de novos 
carros e modais para acabar com 
a exigência.

O Rio conta com serviços de 
transporte público nas modali-
dades Escolar, Táxi, Transporte 
Especial Complementar - TEC, Fre-
tamento e Serviço de Transporte 
Público Local - STPL e no Município 
do Rio de Janeiro e o STAE.

Os motoristas desses modais 
devem portar os  seguintes docu-
mentos de forma obrigatória:

Certificado de desinsetização deixa de ser 
obrigatório em todos os modais de transporte no Rio
Motoristas deixam de apresentar o documento nas próximas vistorias

Original da Carteira Nacional 
de Habilitação, válida, conforme 
o Art. 143, do Código Brasileiro 
de Trânsito;

Original do Certificado de Re-
gistro e Licenciamento de Veícu-
los (CRLV) emitido pelo DETRAN/
RJ, válido, de acordo com o calen-
dá- rio anual estabelecido pelo 
DETRAN -RJ, para o licenciamento 
dos veículos; 

Original do Cartão de Identifi-
cação de Auxiliar de Transportes 
(CIAT), do condutor para o modal 
TÁXI, TEC, FRETE e STPL e cartão 
de acompanhante auxiliar para o 
modal ESCOLAR; 

Original do selo de vistoria afixa-
do no para-brisa dianteiro na parte 
superior central, 10 cm abaixo da 
borda superior; 

Original do certificado de visto-
ria do veículo, expedido pela SMTR, 
conforme calendário estabelecido; 

Certificado de homologação, 
dentro da validade, para os veí-
culos modificados em relação à 
utilização do GNV e outras;

 Apólice de seguro ou proposta 
emitida há no máximo 30 dias.
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     Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Ingredientes:
Para a pasta de feijão
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 2 xícaras (chá) de feijão cozido
- 1 xícara (chá) do caldo do 
cozimento
- 1 colher (chá) de cominho em pó
- 1 colher (sopa) de coentro picado
- 1 pimenta dedo-de-moça, sem semen-

tes, picadinha
- sal a gosto
Para o creme azedo
- 1 xícara (chá) de creme de leite 

fresco
- suco de 1 limão
- 1 colher (café) de sal
Para a montagem
- 1 embalagem de Torrada Tradicional 

Adria (160 g)
- 100 g de queijo cheddar ralado grosso

Preparo:
Prepare a pasta de feijão: em uma pane-

la aqueça o azeite, doure o alho e a cebola. 
Junte o feijão, o caldo e tempere com o 
cominho, o coentro, a pimenta e o sal.

Cozinhe por 1 minuto após início da fer-
vura e desligue o fogo. Bata no processador 
para obter uma pasta e volte à panela. Volte 
ao fogo e cozinhe, sem parar de mexer, até que 
comece a soltar do fundo da panela. Reserve.

Prepare o creme azedo: coloque o 
creme de leite na tigela da batedeira e 
bata até obter ponto de chantilly. Junte o 
suco de limão, o sal e misture. Mantenha 
em geladeira até o momento de utilizar.

Monte as torradas: sobre cada torrada 
coloque uma porção da pasta de feijão, 
salpique com cheddar e leve ao forno 
pré-aquecido por 3 minutos. Retire do 
forno e finalize com o creme azedo.

Rendimento: 16 torradas
Tempo de Preparo: 40 minutos

Torrada Viva México

O médico perguntou: 
- Por que você tomou a medicação às seis da manhã se 

eu disse pra você tomar às nove? 
 

Eu respondi: 
- Doutor, era pra ver se eu conseguia pegar as bactérias 

de surpresa!
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Assistência 24 horas é a melhor 
forma de se prevenir, ter tranqüili-
dade 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 guin-
chada 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$ 

Assistência 24 horas a melhor 
opção para quem não tem seguro

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 provi-
dencias, tenha a assistência 24 horas 
da GNC Seguros.

 Aceitamos táxis, veículos de pas-
seio 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 se-
guros 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 Assistência 24 horas pelo fone:

(11) 5572-3000,  whatsapp:  (11) 96069-2455  Nextel 84*90814 ou em 
nosso site: www.gncseguros.com.br em até 12 vezes no cartão de credito.

Taxistas do Fim de Carreira Fu-
tebol Clube continuam espalhan-
do alegria pelo estado do Rio de 
Janeiro. De volta ao município de 
Piraí, no dia seis de novembro, o 
time derrotou a equipe local por 
6 a 3 no penúltimo jogo do ano. 

O evento serviu para a entre-
ga de medalhas e troféus para 
os atletas que se destacaram 
durante o ano de 2016. O taxista 
Bruno – que abriu o placar do dia 
para o Fim de Carreira – recebeu 
a medalha de artilheiro do ano. 
O vice-artilheiro foi o Galego, 
que também recebeu medalha. 

Fim de ano
Como de costume, amigos e 

familiares participaram de um 
churrasco após o jogo. 

 Para a confraternização 
de final de ano, a equipe seguirá 
para Saquarema onde enfrentará 
o time local. Com direito a praia, 
churrasco e música, se o tempo 
ajudar. O evento esportivo será 
no dia 18 de dezembro.

Time com taxistas vence 
mais uma em Piraí
Bruno, da Novo Rio, abre o placar 
do FdC e ganha medalha




