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Feirão
do
Táxi:
SÁBADO DIA 1º
Fotos: Mário Sergio Almeida

Neste SÁBADO (1/12), a Folha do Motorista realiza mais
um grande feirão em favor dos taxistas, no Clube CMTC, localizado à Avenida Cruzeiro do Sul, 808, próximo a Ponte Pequena. Os 100 primeiros taxistas que fecharem negócio ganharão uma camiseta com caricaturas, para esposa ou filhos. O
PAPAI NOEL também estará presente para divertir as crianças com distribuição de pirulitos e balas. Um BOI NO
ROLETE, espera você na troca de carro. Pág. 20

Taxista mata cinco
bandidos em acidente

Objetos
esquecidos
nos táxis

A violência contra o taxista vai além das capitais e se espalha aos municípios. Cinco bandidos, após praticarem um assalto na cidade de Nazaré
da Mata (PE), e sequestrarem um taxista do município, acabaram todos
mortos, inclusive o taxista que, segundo informações da polícia, jogou
propositalmente o táxi na frente de um caminhão. Pág. 22

Passageiros do Rio de
Janeiro esquecem com
mais facilidade pertence
nos táxis. O jornalista Zeca
Camargo deixou um
laptop no interior de um
táxi da Cooperativa Aeros
Dumont. Em seguida, ligou para a cooperativa e o
equipamento foi devolvido. Pág. 25

Vale de abastecimento grátis para os taxistas
A Folha do Motorista firma parceria com postos de gasolina com pagamento em vale combustível, que

serão fornecidos aos taxi stas por meio
da Coopetasp. Os vales são nos valores de R$ 20 e R$ 40. Pág. 32
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Ampliando seus conhecimentos religiosos
1) Davi e Salomão
A história do Rei Davi retrata um homem justo, virtuoso, amante de Deus, mas que
teve seus momentos de queda, mas, no entanto, se arrependeu de seus pecados e terminou
a vida de forma fidelíssima a Deus.
Quanto a seu filho Salomão, a história nos apresenta também um homem bom, justo,
mas que às tantas prevaricou e, ao contrário de seu pai, não se arrependeu, morreu envolto no pecado.
Em determinado momento de sua existência terrena, Salomão pôs de lado os conselhos que seu pai lhe dera na juventude. “Observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda
em seus caminhos, guarda seus estatutos e mandamentos, normas e decretos, como estão
escritos na lei de Moisés. Assim serás bem sucedido em tudo que fizeres e em todos os
teus projetos” (1 Reis 2, 2-3).
A (o) catequista tem aqui dois belos exemplos a dar para seus alunos: um rei vitorioso, poderoso e virtuoso, que em determinado momento de sua vida cai no pecado, mas se
ergue pelo arrependimento e amor de Deus.
Outro rei, envolto de glória, poder e justiça, também peca, ofende profundamente a
Deus, porém, não toma a via da contrição, pelo contrário, vai se pervertendo, se afundando cada vez mais no pecado e morre empedernido.
2) O Dom de Sabedoria
Salomão escolheu bem, quando optou por ter um coração sábio. Deus se alegrou com o
pedido de Salomão e o abençoou. Porém não basta ter só sabedoria, é preciso que outras virtudes caminhem juntas: humildade, amor, temor de Deus, prudência, piedade e vigilância.
Durante anos, Salomão trilhou as vias do bem, soube manter-se fiel. Diz o ditado:
“Um forte rei faz forte a fraca gente. E um fraco rei, faz fraca a forte gente.” Enquanto
Salomão foi servo do Senhor, seu reino tornou-se abençoado, admirado e temido pelos
inimigos. Seus súditos viviam sob a moral dos mandamentos, temiam a Deus e o seguiam
fielmente. Jamais um rei de Israel viveu dias de tamanho esplendor.
3) O Templo
Conforme promessa de Deus a Davi, a Casa do Senhor haveria de ser erguida em dias
de seu filho, Salomão. Um majestoso templo foi edificado para alegria e glória de Israel.
Ali o Senhor entrou e habitou através de uma nuvem, confirmando o quanto era de Sua
vontade que ele fosse construído.
Salomão fez ali uma bela oração, que agradou muito a Deus, a ponto de Ele renovar
uma promessa que já havia feito a Davi: “Afirmou que, enquanto Salomão, seus filhos e
o povo obedecessem às leis do Senhor e agissem conforme seus mandamentos, Deus não
os abandonaria e jamais faltaria um descendente de Salomão para reinar em Israel.”
A atitude de Salomão de construir um templo, sua oração e seus bons exemplos demonstram o quanto pode fazer bem o exemplo que vem dos governantes, obviamente
quando eles são virtuosos. Durante a história da Cristandade, inúmeros reis santos fizeram a felicidade de seu reino, porque foram seguidos pelos seus súditos: Santo Estevão,
rei da Hungria; São Luís, rei da França; São Fernando de Castela, rei da Espanha, etc.
4) Pecado de Salomão
Se é verdade que enquanto Salomão foi virtuoso seu reino igualmente foi fiel a Deus,
também é verdade que a prevaricação e os maus exemplos do rei contaminaram seus
súditos e os levaram à idolatria. “Todo reino dividido contra si mesmo perecerá”(Mt.
12,25), disse Nosso Senhor, e com o povo eleito não foi diferente, o reino dividido entre
Israel e Judá acabou sendo dominado por outros povos, até cair nas mãos dos romanos e
ser integrado ao Império. Mesmo assim, a promessa de Deus foi mantida, no ano 1 da era
cristã, sob o reinando de Tibério, nasceu o Messias, seu Filho Unigênito, o Rei dos reis,
descendente da casa de Davi. Texto extraído do Site Nossa Senhora das Graças.
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Veículos homologados para
o serviço de táxi da capital
Diário Oficial de 15 de setembro de 2012.
Portaria n.º 124/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca GM, modelo COBALT LTZ 1.8, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL e LUXO, na Cidade de São Paulo.
JOÃO MASSAYUKI SAKURAI, DIRETOR SUBSTITUTO DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a
Portaria n.º 162/10-SMT.GAB e, CONSIDERANDO as informações contidas no Processo Administrativo n.º 2012 – 0.262.672-2, CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais n.º11.518/
74, 16.896/80, 22.015/86, e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL e LUXO, o veículo da marca GM, modelo CHEVROLET COBALT
LTZ 1.8, sendo vedada a utilização de teto solar.
Art. 2.º - O veículo especificado no artigo 1.º desta Portaria deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente aplicável à espécie.
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

ATENÇÃO!
A Folha do Motorista solicita ao proprietário da GM Zafira
Comfort / 2011/2012, o taxista José do Nascimento, que teve problemas
com uma empresa de Gás Natural, entrar em contato com a nossa redação no telefone 5575-2653.

DETRAN/SP APRIMORA PROCESSO
DE EMBRIAGUEZ, MAS HÁ FALHAS
Neste
mês,
o
DETRAN/SP, passou a selecionar eletronicamente
os condutores que foram
multados por dirigir embriagados e enviar as notificações de abertura de
processo para suspensão
do direito de dirigir.
Na pratica, esse procedimento substitui a seleção manual
realizada e que continha falhas, de
modo, que muitos condutores pagavam a multa – entretanto, deixavam
de ter suspenso o direito de dirigir,
causando impunidade.
De um lado o DETRAN merece
elogio por esse avanço, de outro
lado, o órgão de transito irá punir
todos esses condutores indistintamente na pena de (12) doze meses
de suspensão em obediência ao artigo 165 do Código de Trânsito Bra-

sileiro – mas afrontando
a garantia constitucional
de individualização da
pena – tornando nulo
todo o processo.
Sim, a pena deve ser
estabelecida em cada
caso, analisando a situação concreta de cada
condutor, deste modo,
a autoridade deveria atribuir
período de suspensão especifico na proporção dos antecedentes do condutor e gravidade da infração.
Essas questões e outras irregularidades serão apontadas
pela defesa, a garantir a Justeza da decisão ou, na quando
menos, assegurar a pena mais
branda possível, daí a necessidade de procurar um advogado
de confiança.
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Hyundai inaugura
fábrica em Piracicaba
Mais de 2 mil empregos diretos serão gerados
Foto: Du Amorim

Inaugurada em 9 de novembro
na cidade de Piracicaba, a primeira fábrica da Hyundai Motor Brasil e da América Latina será responsável pela geração de duas mil
vagas de empregos diretas e a produção anual de 150 mil veículos.
Com investimentos de 700 milhões de dólares, a instalação do
polo automotivo no Estado é resultado da união de esforços entre
a Investe São Paulo, agência responsável pela atração de investimentos para SP e a prefeitura do
município.
Durante a inauguração, o governador Geraldo Alckmin destacou que a cidade “sempre esteve
na vanguarda do ensino, do
agronegócio brasileiro, das universidades, dos parques tecnológicos,
industrial metal e mecânico. Ago-

Piracicaba se destaca no ensino, no agronegócio brasileiro, em tecnologia e na indústria automotiva.

ra, com este grande polo automotivo,
contará com mais de uma dezena de
empresas trabalhando junto com a
Hyundai”.
Alckmin salientou ainda o com-

promisso do Estado com o desenvolvimento e a geração de empregos,
com o progresso e oportunidades
para as pessoas. “Em Piracicaba, nós
tivemos o programa pró-veículos

para trazer montadoras de automóveis, que é uma indústria de cadeia
produtiva longa, a que mais gera
emprego e a que mais agrega valor
para o nosso desenvolvimento”.

Cresce no país veículo irregular
fazendo serviço de táxi nas capitais
Foto: Mário Sergio Almeida

Fiscais apreendem 38 veículos irregulares que
faziam transporte de passageiros

O Departamento de Transportes
Rodoviários do Rio de Janeiro
(Detro), após o período eleitoral
voltou às ruas para combater a pirataria
nos
transportes

intermunicipais. Operação realizada
em 29 de outubro, apreendeu, 38
veículos, 22 kombis, nove vans, um
táxi, três carros particulares e três
ônibus, que não tinham autorização

para carregar passageiros.
Em São Gonçalo, os fiscais flagraram o maior número de irregularidades, recolhendo 13 kombis e um táxi
frio. Ainda no Leste
Fluminense foram apreendidos uma van em Niterói
e um ônibus em Itaboraí.
Na Capital, equipes atuaram na Zona Norte, prendendo uma kombi em Parada de Lucas e uma van em
Madureira, e na Zona Oeste , e m C a m p o G rande,
onde uma van foi retirada
de circulação. Ainda na
Região Metropolitana, na Baixada Fluminense, agentes recolheram duas vans e cinco kombis em
São João de Meriti e duas kombis
e um carro particular em Magé,

que também fazia o serviço de táxi.
A fiscalização também esteve no
Sul Fluminense, apreendendo quatro vans e dois ônibus em Angra dos
Reis, e na Região dos Lagos, em
Cabo Frio, onde o Departamento
encaminhou ao depósito dois carros particulares, também fazendo o
serviço de transporte remunerado
sem que tenham autorização da prefeitura local.
O Detro está realizando ações
diárias em todo o estado do Rio de
janeiro e tem como objetivo garantir a qualidade e o serviço prestado
aos passageiros que utilizam o
transporte intermunicipal. Denúncias e elogios podem ser feitas por
meio da Ouvidoria (21) 2332-9535
ou
por
email:
ouvidoria@detro.rj.gov.br Texto
Cláudio Rangel.
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Será que o novo diretor do DTP, a partir de janeiro,
vai cumprir a lei ou a justiça terá de mandar?
Processo
nº:
003988372.2012.8.26.0053
Classe – Assunto Mandado de
Segurança - Serviços
Impetrante: Tatiana Rodrigues
de Gouveia
Impetrado: Diretor do Departamento de Transportes Públicos
Juiz(a) de Direito: Dr(a).
Liliane Keyko Hioki
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado
por
TATIANA
RODRIGUES DE GOUVEIA contra ato praticado pelo Diretor do
Departamento de Transporte Público do Município de São Paulo,
objetivando a transferência do
alvará de estacionamento 037.86722 com ponto privativo 2436 ao Sr.
Adilson Alves Martins, eis que a
negativa da autoridade impetrada
está em descompasso com a legislação de regência. Com a inicial vieram documentos (fls. 25/93).
Liminar deferida a fls. 94. A au-

toridade impetrada apresentou as
informações requisitadas a fls. 100/
136.
Parecer do Ministério Público a
fls. 143/145 pela denegação da segurança. É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O ato atacado é ilegal.
Isso porque, o artigo 19, da Lei
Municipal nº 7.329/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei Municipal nº 7.953/73, permite a transferência do alvará de estacionamento
àqueles que preencham as exigências legais e regulamentares para a
execução do serviço de transporte
individual de passageiros por meio
de táxi (fls. 70).
No caso, a pessoa para quem a
impetrante pretende seja a transferência efetivada cumpre as exigências legais, tanto que reconhecido pela
impetrada (fls. 48), de modo que a negativa efetivada pela impetrada está em
total confronto com a lei de regência.
Não se sustenta a tese que o artigo 20 da retro referida lei vedaria a

Se impresso, para conferência
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/
esaj, informe o processo 003988372.2012.8.26.0053 e o código
1H0000002BHIS.
Este documento foi assinado digitalmente por LILIANE KEYKO
HIOKI.
fls. 1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES 3ª VARA
DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA,
80, São Paulo - SP - CEP 01501-010
0039883-72.2012.8.26.0053 - lauda
2 transferência, porque assim não o
é, na medida em que em sua nova
redação (fls. 70) não há vedação à
transferência pleiteada e tampouco
limitou-a àquelas hipóteses
elencadas em suas alíneas, tal como
ocorria na primitiva redação (fls. 62).
Tampouco se sustenta a tese que
a transferência foi negada por conveniência e oportunidade da Admi-

nistração Pública Municipal, afinal,
a decisão combatida (fls. 52/55)
está ancorada exclusivamente em
ausência de fundamento legal para
autorizá-la, o que, como visto, não
reflete a realidade.
Ante o exposto, CONCEDO A
SEGURANÇA para determinar à
impetrada que proceda à transferência do alvará de estacionamento
(037.867-22) e do ponto privativo
2436 a Adilson Alves Martins, confirmando os efeitos da liminar de
fls. 94. Custas pela impetrada. Sem
verba honorária (art. 25 da Lei nº
12.016/09).
Remetam-se ao reexame necessário.
P.R.I. São Paulo, 05 de novembro de 2012.
Liliane Keyko Hioki Juiz(a) de
Direito
Advogada do processo Drª Rita
telefone do escritório ( 20623706).
Os taxistas esperam mudanças,
tendo Gilmar Tatto como Secretário, citou Salomão Pereira.
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Feirão do Táxi: Sábado dia 1º não
perca a oportunidade do carro 0Km
Música, comida, diversão, sorteios de prêmios
e muitas oportunidades para toda a família
Dia 1º de dezembro “SÁBADO”, a Folha do Motorista realiza
mais um grande Feirão do Táxi,
no Clube CMTC, localizada à Avenida Cruzeiro do Sul, 808, próximo a Ponte Pequena.
Os 100 primeiros taxistas que fecharem negócio ganharão uma camiseta com caricaturas, para esposa ou
filhos. O PAPAI NOEL estará presente
para divertir as crianças com distribuição de pirulitos e balas.
Para acelerar em 2013 de carro
novo, o taxista deve levar sua carta
de isenção, para fechar negócio no
dia. Carros da (GM), Volkswagen,
Honda, Ford, Fiat e Nissan, estarão presentes com seus lançamentos. A Comgás Companhia de Gás
de São Paulo e a convertedoras de
Gás Natural Osagás, Intersul e a

empresa Operação 24 horas GPS,
que disponibilizará como brindes
dez equipamentos a serem sorteados.
O feirão é aberto aos taxistas, seus
familiares e amigos a partir das 8h.
Para recebê-los com comodidade e
segurança, os organizadores montarão uma infra-estruturar completa,
com área de lazer para as crianças,
estacionamento grátis para mil veículos, além de praça de alimentação
e o tradicional “boi no rolete”. A boa
notícia é que tudo isso será oferecido gratuitamente aos participantes.
Outra novidade da edição é o alerta sobre a direção responsável. Para
conscientizar os taxistas e demais
motoristas. Cerveja será cobrada
pela direção do clube, assim limitase o consumo, apenas refrigerante
será servido grátis.

No feirão de abril foram
vendidos 350 carros
Fotos: Mário Sergio Almeida

De acordo com Salomão Pereira, organizador do feirão, na edição realizada em 14 de abril, marcaram presença na festa de aniversario da Folha
do Motorista 6,5 mil pessoas e foram comercializados 350 veículos. “O
faturamento ultrapassou os R$ 10 milhões”. Salomão espera um aumento
significativo no número de participantes em relação ao último feirão.
Salomão Pereira, que concorreu na última eleição, realizada em 7 de
outubro, ao cargo de vereador da Câmara Municipal de São Paulo, que
consagrou uma votação de 23.174 votos, aproveitará para agradecer e abraçar
os taxistas que confiaram em seu trabalho. “Apesar de todos os esforços, infelizmente, desta vez, não consegui chegar ao Legislativo”, salientou.
“Continuarei lutando para um dia representar está classe na Câmara
Municipal de São Paulo e fazer valer seus direitos e respeito como trabalhador”, ressaltou Salomão.

S
E
R
O
T
I
EXPOS

Empresário ainda é possível reservar seu espaço no feirão. Entre em contato
com a Folha do Motorista pelo telefone (11) 5575-2653 (Ana Cláudia). “O
feirão do Táxi” é o único evento direcionado aos taxistas que gera bons negócios”, assegurou Salomão Pereira.
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Taxista sequestrado provoca acidente morre
e mata cinco bandidos que fugiam de assalto
Divugação: Prefeitura Nazaré da Mata (PE)

A igreja da pacata cidade de Nazaré da
Mata (PE), cidade onde ocorreu o
acidente que matou um taxista e cinco
bandidos.

Cinco homens suspeitos de cometerem um assalto na cidade de
Nazaré da Mata, em Pernambuco,
sequestraram um taxista e durante
a fuga sofreram um grave acidente. Todos os ocupantes do veículo
morreram.
Segundo amigos da vítima, o
taxista costumava dizer que se um
dia fosse assaltado provocaria um
acidente. Ele morreria, mas também mataria os bandidos e foi justamente isso o que aconteceu.
O acidente deixou seis pessoas
mortas na noite do dia (17), de setembro no município de Aliança,
na Zona da Mata Norte de
Pernambuco, pode ter sido causado de propósito, de acordo informações da Polícia. Dos seis ocupantes do táxi, cinco teriam assaltado um mercadinho na cidade de
Nazaré da Mata, O grupo seqüestrou, o taxista, que forçadamente
provocou o acidente com caminhão
carregado de cana-de-açúcar.
SAIBA MAIS
De acordo com informações da
Delegacia de Plantão de Nazaré da
Mata, que registrou a ocorrência, o
grupo de assaltantes seguia para a
cidade de Timbaúba e, por isso,

abordou o táxi. Dentro do veículo,
após o acidente, a polícia encontrou
duas armas de fogo, similares às
que teriam sido utilizadas no assalto.
O comissário Rilton de França,
após atender a ocorrência e ouvir
alguns depoimentos em Nazaré
descobriu que o taxista costumava
comentar que preferia morrer se
fosse vítima de algum tipo de sequestro. “Ele chegou a comentar
com amigos que a primeira coisa
que ele faria se fosse vítima de sequestro era jogar o carro contra um
muro ou um poste. Ele falava que,
se era para morrer, ia levar junto às
pessoas que estavam fazendo isso
com ele”, contou França.
O motorista do caminhão fugiu
do local do acidente e não prestou
depoimento. Entrou em contato
com o patrão, informando detalhes do
acidente. “O caminhão vinha na sua
faixa normal. Quando faltavam uns 3
metros para os veículos cruzarem, o
taxista jogou ou carro de frente ao caminhão, em alta velocidade”, informou Rilton de França.
A colisão foi tão violenta que
pedaços dos corpos dos ocupantes
e do taxista, foi jogados a metros
de distância. “Em quase 30 anos de
profissão, nunca tinha visto nada parecido. O taxista teve o tronco partido
ao meio, os passageiros tiveram os braços amputados e as faces totalmente
destruídas. Ficaram irreconhecíveis”,
comentou Rilton de França.
Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto de Medicina
Legal (IML) do Recife. O caso será
investigado pela Delegacia de Aliança. Texto extraído do
G1.globo.com/Pernambuco.
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RÁPIDAS

Foto: Divulgação

A atriz Nicette Bruno é a madrinha da Campanha de Natal 2012 da
ABRAPEC – Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com
Câncer, cujo slogan é: “Natal da solidariedade”.
A campanha ressalta a importância da solidariedade e diz não ao
preconceito contra os acometidos
de câncer. A mensagem conta com
a participação e apoio especial da
atriz Nicette Bruno que gravou duas
mensagens: “Neste Natal vamos
enfeitar a árvore da solidariedade
com um dos mais belos sentimentos – o de caridade!”, e “Neste Natal, que a Estrela de Belém continue a brilhar, e que o Menino Jesus
te motive a participar desta festa de
amor e esperança”.
Nicette ficou feliz por poder
contribuir com a causa nobre e deixou a seguinte mensagem: “Eu gostaria de mandar uma mensagem
para
as
operadoras
de
telemarketing, aos mensageiros,
aos pacientes, aos voluntários, aos
funcionários, enfim a todos que fazem parte da família ABRAPEC.
Amigos e Irmãos, neste momento de solidariedade, de amor fraterno, o que nos resta é abraçarmos a
todos de uma só vez, esperando
dias melhores, para nós, para todos
que nos ouvem e nos assistem nes-

Nova direção
François Dossa, diretor geral de
Administração e Finanças da Nissan
do Brasil assumirá em 1º de janeiro
a presidência da empresa. O executivo substituirá Christian Meunier,
indicado recentemente para comandar a filial da montadora japonesa
no Canadá.

te momento, e, principalmente, para
todos aqueles que com coragem,
com fé, com determinação e esperança em dias melhores, passam pelo
processo de aprendizado que a vida
lhes envia.
Que Deus abençoe a todos! Que
Jesus ilumine a todos! Que os mensageiros do bem nos protejam e nos
dêem forças para enfrentarmos os
desafios do nosso dia a dia.
Um abraço fraterno!”
Nicette Bruno
Em São Paulo, a ABRAPEC está
localizada na Rua Sousa Breves, 09
– Tatuapé (continuação da Rua
Icaraí), telefone: 2296-1705 e-mail:
silma@abrapec.org
site:
www.abrapec.org

Agradecimento: Posto que cresce
com a participação dos taxistas
Presidentes, diretores de frotas,
coordenadores e motoristas de táxi.
Eu, João Felipe Mahfuz
Chamie, tenho a honra de agradecêlos pela confiança e parceria, pois
graças ao apoio de toda a categoria
dos taxistas, a galonagem do Posto
Táxi 13 de Maio vem crescendo
mês a mês.
Nos 31 dias de outubro de 2012,
foram vendidos 765 mil litros de
combustível em apenas 150 m2 de
área total, acredito, que o posto táxi
13 de maio é atualmente, o posto
que mais vende combustível na cidade de são paulo.
Essa galonagem foi atingida
sem o recebimento de cartões de
crédito, os pagamentos dos abaste-

cimentos feitos em espécie ou cartões de débito. Em 5 de outubro de
2012, o Posto Táxi 13 de Maio atingiu um recorde inédito de vendas por
m2, foram vendidos 33.446 litros de
combustível no período de 24 horas.
Agradeço a confiança de todos
ao longo desses 15 anos de parceria
com a categoria dos taxistas. “Eu
João Felipe, sou pioneiro e o único,
desde 1.997, que desenvolvo um trabalho voltado 100% para os taxistas
de São Paulo”.
Assistam o vídeo do Posto Táxi
13 de Maio gravado em 5 de outubro de 2012. Segue abaixo o link do
youtube:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=7frjyxzz5mm&feature=youtu.be

Infraetrutura 1
Em virtude da Copa do Mundo
de 2014, o Metrô de São Paulo publicou edital para a revitalização de
21 estações das linhas 1-Azul, 2Verde e 3-Vermelha, incluindo torre
de ventilação, saída de emergência
e terminal de ônibus, quando houver. O valor base das obras é de R$
2.012.019,66 e as propostas devem
ser entregues até 20 de dezembro, às
9h, na Rua Boa Vista, 175, 2º andar.
Infraetrutura 2
O Metrô também publicou um
edital para a execução de obras civis para oito estações da Linha 17Ouro. A licitação, no valor total de
R$ 486.556.362,09, inclui obras brutas, de acabamento, de comunicação
visual, sistemas hidráulicos e

paisagismo nas estações. As propostas devem ser entregues até 13
de dezembro, às 14h, na Rua Boa
Vista, 175, 2º andar.
Ampliação
Em 2013, a cidade de São Paulo receberá uma unidade União Nacional de Peças central de negócios para compra de peças de motores, parceira do Conselho Nacional
de Retíficas de Motores (Conarem).
Sem fins lucrativos, a rede, que
começou a atuar em Santa Catarina,
também deve expandir suas atividades para Minas Gerais e Mato
Grosso.
Inauguração
Inaugurada em 24 de novembro,
a segunda loja de seminovos da
Rodobens Negócios e Soluções,
instalada na Av. Giovanni
Gronchi, 5443, no bairro do
Morumbi, deverá comercializar,
por mês, aproximadamente 50
veículos. A cidade
de
Ananindeua, região metropolitana de Belém, receberá a terceira
unidade do grupo, que estima chegar a 20 unidades em dois anos.

CET substitui talões de multa
por equipamentos eletrônicos
Foto: Mário Sergio Almeida

Computadores de mão
assumem posto dos temidos
talõezinhos
Desde 8 de novembro, a Companhia
de Engenharia de Trânsito (CET) começou a utilizar um sistema eletrônico para
registrar infrações de trânsito na cidade
de São Paulo. Denominado Auto de Infração de Trânsito Eletrônico (e-AIT), o
aplicativo será instalado em 1.245 coletores de dados já utilizados em campo
pelos agentes do órgão.
A mudança visa, além de informatizar
o registro das infrações, reduzir o índice de erros com o preenchimento de
dados e acelerar o tramite burocrático das autuações. Com a mudança,
segundo a CET, o tempo de processamento das multas deverá diminuir.
Atualmente, do grupo de 200 agentes selecionados para utilizar o sistema, 20 já trabalham com o aparelho. Até dezembro, todo o efetivo estará
em plena operação do sistema de autuações.
De acordo com o órgão, o procedimento de preenchimento do Auto de
Infração de Trânsito (AIT) continua o mesmo. Desenvolvido pela CET, o
software foi homologado pelo Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran).
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Rio de Janeiro: passageiros esquecem
objetos com frequência nos táxis
Foto: Cláudio Rangel

O jornalista Zeca Camargo esqueceu um laptop no interior de um
táxi da Cooperativa Aeros Dumont.
Em seguida, ligou para a cooperativa e o equipamento foi devolvido. Um taxista levou o computador até a Rede Globo, onde o jornalista trabalha. Segundo Manuel
dos Prazeres Canelas, presidente da
cooperativa, esquecimentos como
esse ocorrem diariamente no Aeroporto Santos Dumont. “As pessoas
preocupados com seus afazeres,
acabam deixando seus pertencem
no interior do veículo”, relatou.
“Todos os objetos são devolvidos e esse foi um dos motivos usados para defender a organização do
ponto de táxi no Aeroporto do Cen-

tro do Rio e pedir à CET-RIO a devolução das 55 vagas de estacionamento retiradas dos taxistas”.
Nos eventos internacionais, o
programa Táxi Boa Praça, da Prefeitura do Rio, aplica com rigor a
penalidade contra os taxistas, garantindo sempre um bom atendimento
aos passageiros. Manuel conta que
a luta foi grande para garantir o espaço dos taxistas no local: “Eles exigem um atendimento diferenciado,
para que isso aconteça é necessário
que nos dê condições. Um dos maiores problemas que temos é espaço de estacionamento. Não podemos ficar rodando, temos que
aguardar a chegada dos passageiros”,
explicou Canelas.

“Vencemos a licitação para instalar um balcão no saguão do Aeroporto. É uma forma mais fácil de o
passageiro identificar o táxi, no caso
de esquecimento de algum pertence. Quando ele pega o carro que vai
passando, fica difícil sua localização,
nem sempre o táxi é do Aeroporto.
A Prefeitura prefixou os valores das
corridas – um pedido dos passageiros revelado em uma pesquisa. Eles
preferem saber o valor que vão pagar antes de embarcar no táxi. Também criou vagas para táxis não
credenciados pela cooperativa.
Quando o passageiro entra no veículo, damos a ele um tíquete que indica o número do carro. Com isso
ele identifica o carro utilizado quando esquece um objeto”, explica.
“Os objetos esquecidos são bem
variados. Manuel conta que passageiros costumam deixar até malas e
máquinas fotográficas no interior do
táxi. Uma das máquinas foi devolvida para um passageiro de Manaus,
mandamos por Sedex. Por esse motivo, pedimos um espaço na prefeitura para instalar um balcão e controlar, com mais segurança o atendimento ao passageiro,” indaga.
Se o aeroporto tem fila de passageiros para pegar táxis, há fila de
veículos prontos para atender. No
espaço reservado aos carros

credenciados pela Infraero podem
parar 420 táxis – 300 da Aeros
Dumont e 120 da Servmar, que
presta serviço para a cooperativa.
Em outra baia param os táxis não
credenciados. O sistema tem sido
elogiado e pode ser levado a outros
pontos da cidade.
“Não falta carro para atendimento ao passageiro. Não podemos aumentar muito o número de carros
no local. No Santos Dumont não
há espaço. A rotatividade é muito
grande. Há momento de queda”,
explicou.
Apesar do esforço, a direção da
Aeros Dumont pede a devolução
das 55 vagas de estacionamento
que a CET-Rio retirou na Praça
Senador Salgado Filho.
“Do meio-dia até às 14h fica
uma aglomeração de 400 carros no
local. A falta de espaço gera confusão no ponto. Os guardas municipais multam os taxistas, gerando
problema de pontuação na CNH e
também financeiro. Eles não respeitam o serviço. Estamos aqui trabalhando, fato este que eles não levam
em consideração. Do local onde os
carros estão até o ponto, o taxista demora, na maioria das vezes, 15 minutos para chegar ao atendimento ao passageiro”, explicou o presidente. Texto Cláudio Rangel.

Ônus impagável
O secretário estadual de Energia
do Governo de São Paulo, José
Aníbal, que disputou as prévias no
processo para a escolha do candidato do PSDB à prefeitura da capital e que foi derrotado, avaliou que
o apoio “danoso” do prefeito Gilberto Kassab “prejudicou” totalmente o desempenho da sigla na
disputa municipal.
Ele avaliou que a renovação é
“essencial” no PSDB e considerou
que a militância tucana recebeu um
“balde de água fria” quando não se
concretizou a expectativa de mudança nas prévias do partido. Quando o Serra forçou para disputar as
prévias e possivelmente as eleições
municipais.
— Eu acho que teve o ônus

impagável que foi carregar o atual
prefeito Gilberto Kassab, uma figura “danosa” que prejudicou a campanha eleitoral do (PSDB). Tanto no
executivo quanto no legislativo, o
(PSDB), tinha seguramente 13 vereadores eleitos, ficando apenas com
nove cadeiras devido o “Chapão”,
defendido por Serra, que pela segunda vez atrapalhou o partido.
Mesmo com toda sua militância
contra, que já previa uma derrota do
partido, com Kassab na chapa, mesmo assim não foi respeitada. “A renovação é essencial, afirmou o deputado”. Ela não tem a ver com a
idade, mas com as idéias. Em outra
ocasião ele declarou em entrevista,
aos meios de comunicação, Kassab
ser o “cupim” do (PSDB), aos pou-

cos vai destruindo. Texto extraído
da internet.
Aos poucos Haddad começa a
entrar no esquema do prefeito Gilberto Kassab, já garantiu a Secretária do Verde para seu aliado na
Câmara Municipal Roberto Trípoli. Com sua decisão garante a
vaga do vereador Abou Anni, que
não conseguiu se reeleger, ocupando a 1ª suplência do Partido
Verde. Aos poucos Kassab leva
os vereadores para a base do PT.
Sobrando apenas os nove vereadores do PSDB, para fazer oposição ao prefeito eleito. Números
esses que nada representam nas
decisões do parlamento Municipal de São Paulo.
“Para quem está nos meios polí-

ticos, em 2004, Serra disputou a
prefeitura e decidiu pelo “Chapão”,
elegeu apenas sete vereadores.
Em 2008, Geraldo Alckmin, disputou contra Kassab, com chapa pura de vereadores do partido, Geraldo perdeu as eleições,
mas fez 13 vereadores, sendo a
maior bancada.
Agora em 2012, Serra entrou na
disputa pela prefeitura, decidiu
pelo “Chapão”, elegeu apenas
nove vereadores e perdeu a
eleição por sua teimosia. Serra, já está na hora de descansar e dar espaço para o novo.
Foi com essa proposta que o
ex-presidente Lula elegeu o
“novo” Haddad prefeito da cidade”, analisou Salomão Pereira.

Página 26

FOLHA DO MOTORISTA

de 27/11 a 10 de dezembro de 2012

Seguro do seu táxi é a garantia
de seu trabalho diário na praça

A Gente Nossa Corretora de Seguros (GNC) é a corretora especializada no segmento táxi. Instalar alarme, bloqueio de combustível e da parte elétrica no veículo não significam
proteção de seu bem dos ladrões, que
estão cada vez mais atentos a esses
dispositivos. Sem levar em conta
os acidentes, que muitas vezes são
com perda total em alguns casos o
concerto acaba custando mais do
que o valor do veículo.
Dos cerca de 200 carros roubados
por dia em São Paulo, poucos são recuperados e quando são boa parte está
batido. O taxista que trabalha 14 horas nas ruas está sujeito a todos os ris-

cos, portanto só o seguro garante
sua ferramenta de trabalho.
“A GNC como corretora especializada em táxi se coloca à disposição dos taxistas, oferecendo
sempre com condições especiais.
Ao consultar um corretor, procure se informar sobre as coberturas de terceiros, prejuízos provocados por fogo, acidentes com árvores, enchente, entre outros. O
acréscimo no valor do seguro é
mínimo para a sua segurança”.
Não adianta procurar por direitos que não constam em sua apólice. Para quem tem seguro com
todas as coberturas, é uma preo-

cupação a menos.
“Um detalhe importante e pouco
conhecido é a franquia reduzida que
facilita ainda mais a vida do taxista
em caso de sinistro. A franquia reduzida nada mais é do que uma forma de diminuir a participação do
segurado em caso sinistro. A experiência do corretor nesse segmento é importante às vezes o
desconto acima do permitido
pode acarretar prejuízo”.
A GNC é especializada no mer-

cado de táxi há mais de dez anos,
trabalhando com as melhores seguradoras para garantir seu
patrimônio.
Não feche ou renove seu seguro
sem nos consultar: (11) 5572-3000.
Também atendemos por e-mail
gnc@gncseguros.com.br ou no
site www.gncseguros.com.br. Se
preferir compareça à Rua Dr.
Bacelar,17 – Vila Clementino –
São Paulo, ao lado do sindicato
dos taxistas.
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Taxistas têm atendimento
exclusivo na Carrera Chevrolet
Carla Guedes Ferreira
Especializada em revenda de veículos General Motors (GM), a
Carrera, com dez anos de operações ,
cinco lojas em São Paulo e uma em
Alphaville, se consolidou no segmento como uma das maiores redes da
marca Chevrolet do Brasil.
Para se diferenciar das concorrentes, principalmente no segmento
taxista, a Concessionária investe forte em relacionamento. “Nosso compromisso é com o cliente, para atendêlo com qualidade, rapidez e comodidade aprimoramos o serviço de pósvendas e atendimento”, explica
Carlos Pécora, que assumiu recentemente a coordenação de vendas para
o segmento taxista das unidades
Butantã e Ceasa.
Bastante conhecido pelos taxistas
pelo carisma e bom-humor, Pécora representa, há 22 anos, a marca GM no
mercado. “Já trabalhei com diversos
segmentos de vendas, para órgãos públicos, grandes empresas, pessoas
portadoras de deficiência, mas tenho
bastante afinidade mesmo é com o
segmento taxista”, declara.
Segundo o coordenador, a classe
taxista é carente de atendimento e
para se destacar com esses profissionais as concessionárias precisam aprimorar o processo de relacionamento.
“Antigamente as revendedoras competiam em oferecer aos clientes o
menor preço, mas com a mudança da
política da fábrica, a tabela de valores é fixa para todos”, explica Pécora.
Ele aponta como diferenciais de cada
representante as cortesias e isenções
oferecidas aos taxistas.
“Hoje, para conseguir fidelizar o
taxista, além de oferecer brindes, é
necessário também atendimento com
qualidade. Para garantir a excelência,
a Carrera investiu em uma estrutura
exclusiva com profissionais treinados
e focados no taxista. “Temos um cuidado muito especial com esse segmento”, salienta Pécora.
O Spin e o Cobalt se destacam
como os preferidos da classe, seguido pelo Cruze Sedan, que é um veículo clássico e exclusivo, assegura
Pécora. “Esses três modelos foram
muito bem aceitos. A elevação do ín-

dice de vendas demonstra a satisfação
dos motoristas da praça”.
No pós-venda da Carrera, o taxista
recebe orientações sobre como fazer a
manutenção do veículo de acordo com
os itens oferecidos pela garantia de fábrica. “Nós orientamos ele sobre as
revisões e o que é ideal fazer no carro naquele momento”, ressalta o coordenador, que deixa um recado
para os taxistas: “Venha para a
Carrera, aqui você fecha o melhor”,
convida Carlos Pécora, bastante conhecido do segmento taxista.
Crescimento
A cidade de São Paulo possui cerca
de 35 mil taxistas, que representam importante potencial de consumo para os
revendedores de veículos. Empenhada
em oferecer mais opções para esses
profissionais, a GM inovou sua linha
de produtos com o lançamento de
novos modelos, como o Spin, o
Cobalt, o Cruize e o Onix. Há dois
anos a montadora também renovou
o visual do Classic, líder de vendas para a categoria.
De acordo com o coordenador,
Carrera Chevrolet comercializa, por
ano, cerca de 500 veículos para
taxistas. Até dezembro, o volume de
vendas para o segmento deverá crescer 10%, estima.
Questionado sobre a invasão das
montadoras chinesas no mercado nacional e a interferência nas vendas,
Pécora não vê ameaças, principalmente na comercialização de veículos para
taxistas. “O táxi é a ferramenta de trabalho desse profissional e os carros fabricados no Brasil possuem manutenção mais barata e facilidade de substituição de peças. Portanto, acho que essas novas montadoras não interferem
em nada”, avalia.
Líder de vendas
Há mais de quatro anos, o Grupo
Carrera é congratulado com conceito
Nível A pela GM nos Índice Satisfação ao Cliente (ISC), pesquisa realizada pela montadora com os consumidores de diversas revendedoras Chevrolet
para avaliar o índice de contentamento com o local de aquisição.
A concessionária também lidera o
ranking de vendas diretas de automóveis e serviços. “Para alcançar esse

Foto: Carla Guedes Ferreira

Pécora está com a corda toda e com vontade de fechar negócio

mérito nos estamos alinhados a política da fábrica de agendamento, que
auxilia a melhorar o atendimento e
dar mais atenção ao cliente”, justifica Pécora.
Parceria
Segundo Pécora, a Carrera e a
Osasgás, empresa especializada em
conversão de veículos para GNV, estão fechando uma parceria em benefício principalmente dos taxistas. “Voltaremos a oferecer o serviço de instalação do kit de gás natural, porém
agora com a mais alta tecnologia do
mundo (kit´s 5º Geração /
Landirenzo e White Martins ), proporcionando uma instalação perfeita sem necessidade de regulagens e
manutenção mensal”, ressalta.
Entre as prioridades dessa parceria
estão o atendimento, a praticidade e a
comodidade para o cliente. “Quando
houver solicitação de instalação do
equipamento, a Osasgás oferecerá ao
taxista o serviço de leva e traz. O veículo será transportado em cima de uma plataforma até a convertedora”, explica.
Pécora assegura aos motoristas da
praça, além dos melhores preços para
a instalação do equipamento, a garantia total do carro. “Essa é a principal
preocupação entre a Carrera, a Osasgás
e a montadora GM. Portanto, a concessionária e a convertedora assumem a responsabilidade pelos serviços prestados. O taxista terá essa
garantia atestada mediante laudo da
concessionária, e os problemas de
responsabilidade da montadora se-

rão assumidos por ela”, explica.
Pontos de vendas
Além dos seis pontos vendas disponíveis, a Carrera também possui
uma loja específica de pós-venda e
oficina com 14 boxes de serviço, localizada na Rua Marques de Itú, 537,
Higienópolis. “Essa unidade está em
uma região estratégica, a fim de facilitar a vida dos taxistas que trafegam
pelo centro. Em breve, colocaremos
nessa unidade um profissional totalmente capacitado e treinado para
atender nossos clientes taxistas. O
agendamento do serviço pode ser feito pelo site www.carrera.com.br ou
com um de nossos representantes”,
orienta o coordenador.
Confira os endereços e horários de
atendimento da revendedora: Butantã
(Av. Eliseu de Almeida, 747,
Butantã); Ceasa (Av. Dr. Gastão
Vidigal, 177,); Alphaville (Alameda
Araguaia, 2079, Barueri); Av. Brasil
(Av. Brasil, 1506, Jd. Paulista); Cidade Jardim (Av. dos Tajurás, 147, Cidade Jardim) e Rebouças (Av.
Rebouças, 2259, Pinheiros). As unidades funcionam de segunda a sextafeira, das 8h às 20h, e plantões aos
sábados e domingos, das 9h às 19h.
Mais informações pela Central de
Atendimento 4002-1515.
Preocupada em oferecer respaldo
aos seus clientes, a GM disponibiliza
580 pontos de vendas pelo Brasil. “O
taxista nunca fica na mão, pois em algum lugar sempre terá uma unidade
para atendê-lo”, conclui o coordenador.

São Paulo estabelece identidade visual de táxis elétricos
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) estabeleceu, por meio da portaria 170/12, normas de identidade visual
dos veículos híbridos e elétricos destinados ao serviço de táxi nas categorias comum e comum-rádio.
O modelo de identificação deverá ser adotado pelas empresas, associações e cooperativas com veículos com esse tipo
de sistema. A portaria, as normas e orientações para o modelo de identidade visual do veículo foram publicados na
edição de 14 de novembro do Diário Oficial de São Paulo (www.imprensaoficial.com.br).
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Encerrado sorteio de pontos de táxi
Foto: Mário Sergio Almeida

Foram encerrados em 31 de outubro os sorteios de vagas em Pontos Privativos de Táxis nas categorias comum e luxo da cidade de São
Paulo, com base nos resultados da
Loteria Federal e limite máximo de
20 concursos.
Os
sorteios
ocorreram
sequencialmente e ininterrupta, até
o preenchimento de todas as vagas,
conforme estabelecia o regulamento do Departamento de Transportes Públicos (DTP).
Na edição de 6 de novembro do
Diário Oficial da Cidade, a Secretaria Municipal de Transportes da
Cidade de São Paulo divulgou o
nome de alguns condutores sorteados que atingiram em seus prontuários o limite de pontuação permitido. Os condutores notificados devem apresentar ao órgão no prazo
de dez dias defesa escrita.
Diário Oficial de 6 de novembro de 2012.
Edital Informativo n.° 015/12 –

DTP.GAB
Informa o ENCERRAMENTO
do Sorteio de Vagas em Pontos
Privativos de Táxi Regulamentado pela Portaria 097/2012DTP.GAB
Considerando que o Concurso
nº 4706 da Loteria Federal realizado em 31/10/2012 foi o 20º
concurso válido para efeito do
Sorteio de Vagas em Pontos Privativos de Táxi regulamentado
pela que Portaria nº 097/12DTP.GAB, publicada no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo
em 19/07/2012, o Diretor do Departamento de Transportes Públicos da Secretaria Municipal de
Transportes da Cidade de São
Paulo INFORMA o encerramento do sorteio e o faz em consonância com o Art. 8º da dita Portaria, o qual apregoa :
Seção V – Do sorteio
Art. 8º O sorteio a que se refere o
Art. 1º terá seu início em 25/08/2012

(sábado) e seguirão de forma
sequencial e ininterrupta, até esgotarem todas as vagas dos Pontos Privativos
de Táxi – PPT, disponibilizadas
no Anexo II desta Portaria, limitando-se a 20 (vinte) Concursos Válidos, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
50 PONTOS
Os condutores, a seguir relacionados, em razão de terem atingido
em seus prontuários o mínimo de 50
(cinqüenta) pontos, estando sujeitos
às penalidades previstas no parágrafo
4º, artigo 2º da Lei nº 10.308/87,
ficam notificados para que apresentem defesa escrita no prazo de 10
(dez) dias corridos, a contar da publicação, endereçada ao Diretor de
Transportes Públicos – DTP.
A defesa deverá ser protocolada
no setor de disciplina deste Departamento de Transportes Públicos –
DTP, localizado à Rua Joaquim

Carlos. 655 – Pari – Bloco “C”, no
horário das
9 hs as 16 hs.
A não apresentação de defesa no
prazo estipulado implicará no prosseguimento do feito a revelia.
NOME CADASTRO
José Claudecio dos Santos
1583291-38
Adriano Gonçalves Tomaz
187.092-30
Fabiano Assef Ayoub 189.551-34
João Fernando Macedo Rodrigues
196.248-32
Fernando de Lima Dantas 213.30034
Paulo Cesar Luis Mendonça
215.915-39
Sidnei Bertunes dos Anjos
246.820-39
100 PONTOS
Os condutores, a seguir relacionados, em razão de terem atingido
em seus prontuários o limite de 100
(cem) pontos, estando sujeitos às
penalidades previstas no parágrafo
5º, artigo 2º da Lei nº 10.308/87,
ficam notificados para que apresentem defesa escrita no prazo de 10
(dez) dias corridos, a contar da publicação, endereçada ao Diretor de
Transportes Públicos – DTP.
A defesa deverá ser protocolada
no setor de disciplina deste Departamento de Transportes Públicos –
DTP, localizado à Rua Joaquim
Carlos. 655 – Pari – Bloco “C”, no
horário das
9h às 16h. A não apresentação
de defesa no prazo estipulado implicará no prosseguimento do feito
à revelia.
NOME CADASTRO
Djalma Guimarães 090.948-30
Fernando Rodrigues da Silva
177.231-32
Wandre Ferreira Fausto
219.352-38
Antônio de Pádua Zilli
233.746-32
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Coopetasp a serviço dos taxistas

Taxista associe-se a
Coopetasp e ganhe
um vale de
abastecimento
de R$ 40
Para auxiliar os novos associados da Coopetasp,
Salomão Pereira, presidente da instituição em
conjunto com a diretoria, criou uma promoção, por
tempo limitado, que beneficiará essas novas adesões.
Os taxistas que se associarem por 12 meses a
Coopetasp receberão um vale abastecimento no valor
de R$ 40. Para o plano de seis meses o vale
abastecimento é de R$ 20.
“Com o vale de R$ 40, o taxista abastece o veículo
com 27 litros de álcool, quantidade suficiente para um
dia de trabalho. Com esse valor, ele paga as
mensalidades. O benefício é também estendido as
adesões pelo período de seis meses”, ressaltou Salomão
Pereira e ainda lembrou: “a promoção é validade até o
fim dos estoques de vale abastecimento que estão em
poder da Coopetasp”, esclareceu.

Comprovante de rendimento, lucro
cessante, cart de isenção, IPI e ICMS,
nota fiscal eletrônica, procure
a Coopetasp: atendemos
associado e não sócio.
Não perca serviço, se a empresa
que você atende exigir nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp, emitimos sob sua responsabilidade ou com
pagamento na conta da Coopetasp.
Será cobrada uma taxa de serviço,
mais 2% do ISS, Imposto Sobre Serviço. “Nós ajudamos em seu
faturamento”.
“Nos procure, estamos instalados
à Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, próximo à Avenida Sena
Madureira. Conforme assegura a
Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos sócio e não sócio.
Quem desejar ingressar para usufruir
dos benefícios oferecidos, a
Coopetasp está à disposição”, ressalta Salomão Pereira.
Oferecemos os seguintes serviços:
“emissão de nota fiscal; fornecimen-

Foto: Mário Sergio Almeida

Atendimento médico e dentista

Clínica São Francisco:
* Av. Carlos de Campos,
509 - Pari.
* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
* Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
“Clínica médica ambulatorial
São Francisco, tem atendimento

de todas as especialidades, o valor
da consulta custa apenas R$ 50, para
o associado, esposa e filhos, com direito até seis dependentes sem carência de idade. Todos os exames têm
50% de desconto, que após o resultado será analisado, pelos próprios
médicos da clínica. Para o atendi-

mento será necessário um cartão
magnético, que dá o direito em um
dos três endereços. A validade do
cartão é de um ano, o titular paga
R$ 20 e o dependente R$ 10”, explica Salomão. Atendimento com
hora marcada, retirar guia na sede
da Coopetasp.

to de boleto; comprovante de renda; cartas de lucro cessante e isenção de IPI e ICMS; financiamento
pelo Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados; guincho 24 horas em
todo Brasil; atendimento jurídico;
recurso de multa; serviço de despachante; renovação de cadastro; CNH
e CFC; folhas corridas; convênios
com clubes de campo, faculdades e
clínicas ambulatoriais para o associado e família”, orientou o presidente Salomão Pereira.
As mensalidades a partir de R$
33 mais taxa bancária. Com direito
a guincho o valor é de R$ 40 mais
taxa bancária. São oferecidos três tipos de planos para se associar: três
meses, seis meses e o de 12 meses.
“Carta de rendimento e lucro
cessante, aos não sócios é cobrada
uma taxa de serviço”, avisou.

CNH e cadastro,
renove 30
dias antes do
vencimento
“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimento imediato evita que o seu processo corra à revelia. Evite prolongar
o problema e arcar com os prejuízos no futuro, como apreensões do
veículo por falta de renovação da
CNH, da Condutax e do alvará”.
Para associar-se pelo site
www.coopetasp.com.br preencha
seus dados, escolha a forma de pagamento cartão, boleto, débito em
conta, ou transferência de sua
conta para a conta da Coopetasp,
basta seguir as orientações do sistema. Se preferir, compareça a
nossa sede. R. Napoleão de Barros, 20 - Vila Mariana. Telefone /
PABX (11) 2081-1015. E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.
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IPEM EM TIRAS

Torta de Frango
Massa
Ingredientes:
1 colher (sobremesa) de Fermento em Pó
1 pote de iogurte natural
1 colher (sobremesa) de sal
3 xícaras (chá) de Farinha de Trigo
200 g de margarina sem sal
2 gemas
Modo de preparo:
Coloque a farinha de trigo em um
recipiente e acrescente sal, fermento, margarina, as gemas e o iogurte. Misture bem até soltar das mãos. Distribua
metade da massa em uma forma de fundo falso. Coloque o recheio. Cubra com
o restante da massa, pincele com gema e
polvilhe queijo ralado. Leve ao forno a
180º por 20 minutos.
Recheio
Ingredientes:
500 g de peito de frango cozido e desfiado
3 colheres (sopa) de óleo
2 dentes de alho amassados
1 cebola picada
2 tomates
Sal e orégano a gosto

Pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de Farinha e Trigo
50 ml de leite
50 g de azeitonas verdes picadas
100 g de requeijão
Modo de preparo:
Na panela, coloque o azeite, a cebola e
o alho. Leve ao fogo, mexa até refogar.
Acrescente os tomates picados sem sementes. Volte ao fogo e deixe até
murchá-los. Adicione o frango e retorne
ao fogo. Junte o sal, a pimenta e as azeitonas. Desmanche a farinha no leite e
despeje na panela. Deixe até a farinha cozinhar e obter um recheio seco. Coloque o
requeijão. Espere esfriar e utilize.
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Taxista ganhe abastecimento
grátis associando-se a Coopetasp
A Folha do Motorista firma parceria com postos de gasolina com
pagamento em vale combustível, que
serão fornecidos aos taxistas por
meio de anunciantes do jornal e da
Coopetasp. Os vales são nos valores de R$ 50, R$ 40, R$ 20 e R$ 15.
“Iniciamos essa promoção pela
Coopetasp, os taxistas que se associarem por 12 meses recebem um
vale de R$ 40 e por seis meses vale
de abastecimento de R$ 20. Em breve o taxista encontrará esses vales
em anunciantes da Folha do Motorista que aderiram à promoção e po-

derá receber até 60 vales no decorrer
da promoção”, explicou Salomão Pereira, presidente da Coopetasp.
Nos postos que permutarem com
a Folha do Motorista, haverá um expositor para distribuir o jornal. Essa
promoção contribuirá para aumentar
a clientela do posto, com a participação dos taxistas. Também haverá aumento da participação dos taxistas nos
anunciantes. A validade dessa promoção é de acordo com a quantidade de
vales em poder do anunciante. Pode
ser num total de 15, 20, 30 ou 50 vales de abastecimentos.

Esse é mais um serviço
criado pelo editor da Folha
do Motorista, Salomão Pereira, com cortesia por tempo limitado em favor do
taxista e anunciante.
Os postos de gasolina interessados em firmar a permuta devem entrar em contato com nosso comercial
pelo telefone 5575-2653
(com Ana), para agendar a
visita de um representante.
“Nosso objetivo é fazer com que
os taxistas priorizem o abastecimento de seu táxi nos postos que tem interesse no segmento e prestem sempre um bom serviço”, esclarece
Salomão Pereira.
“Os anunciantes que destinam produtos a esses profissionais podem participar da promoção, que fica condicionada ao número de postos interessados em fazer a permuta. Quanto
mais postos aderirem a essa promoção, mais clientes participaram”.
“ O posto interessado deve anunciar uma página, meia ou no mínimo
¼ de página. A Coopetasp e os clientes encaminharão o taxista para abastecer no posto participante”, explicou
Salomão Pereira, idealizador da ideia.
“Com R$ 40 de combustível, o
taxista abastece 27 litros de álcool
(roda 210Km) ou 17 litros de gasolina (roda 170Km). Com o valor que
vai faturar com o vale abastecimento,

paga as mensalidades da Coopetasp
ou parte do valor gasto no anunciante. Não é o valor dos R$ 20 ou R$
40, e sim o quanto ele vai faturar, no
mínimo de 50% do valor que gastou
com a manutenção de seu veículo ou
troca de pneus”, destacou Salomão.
“Inicialmente a permuta é feita
com postos de combustíveis que
comercializam álcool e gasolina, em
breve a promoção será ampliada para
redes de abastecimento de gás natural, isso dará ainda mais vantagens
aos taxistas, pois é quando entrarão
em operação os vales de abastecimento de R$ 15, para o gás”.
“Com essa promoção todos ganham. O posto que fizer a permuta
aumentará o seu movimento, a
Coopetasp elevará a quantidade de
associados e os clientes da Folha do
Motorista aumentaram sua participação de faturamento no meio dos
taxistas”, orientou Salomão.
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Jilmar Tatto volta à secretaria dos Transportes, após oito anos
O deputado federal Jilmar Tatto
(PT) será o secretário dos Transportes na administração do prefeito
eleito de São Paulo, Fernado
Haddad. Após oito anos, na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy
(2001 a 2004), o petista volta à
frente da pasta.
Tatto foi um dos responsáveis
pela implementação do Bilhete
Único, dos corredores de ônibus e
da reformulação do sistema de

transporte municipal. Na administração de Marta, auxiliou a implantar
as subprefeituras e também comandou a secretaria de Abastecimento.
Formado em História, aos 47
anos, Tatto que é líder do governo
na Câmara Federal, disputou com
Haddad o posto de pré-candidato à prefeitura de São Paulo, mas desistiu após
um pedido do ex-presidente Lula.
Um de seus irmãos, Enio Tatto, é
deputado estadual e nas eleições des-

te ano, mais dois, Arselino Tatto e
Jair Tatto, foram eleitos vereadores. Arselino é um dos cotados
para assumir a presidência do
Legislativo em 2013.
Até o momento, Haddad anunciou sete nomes para integrarem seu
secretariado. Três são petistas e quatro trabalharam na gestão da exprefeita Marta Suplicy. Os indicados
foram: Marcos Cruz (Finanças),
Leda Paulani (Planejamento), Luís

Fernando Massonetto (Negócios
Jurídicos), Fernando de Mello Franco (Desenvolvimento Urbano),
Antônio Donato (Governo) e José
de Fillip Jr (Saúde).
Leda, Massonetto e Donato trabalharam na administração Marta,
Tatto (Secretário dos Transportes)
e José Filippi, ex-prefeito do município de Diadema para a (Secretaria da Saúde). Texto extraído do
site do Jornal Valor Econômico.
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DTP: recursos de multas deferidos
e indeferidos. Confira o seu processo
Após análise da equipe técnica, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou o resultado das solicitações de recursos de infrações
interposto por taxistas deferidas e indeferidas pelo órgão. A lista completa está disponível na edição de 7 de novembro do Diário Oficial da Cidade.
Confira abaixo a íntegra do documento com o nome dos condutores que entraram com recurso:
Proc. 2012-0.211.951- DEFERIDO - Antonio Machado de Oliveira.
Auto de infração Y5-046.039-42.
DADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.635-9- INDEFERIDO - Irineu Joaquim de
Freitas Bueno. Auto de infração Y5057.590-52. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.677-4 – INDEFERIDO - Reginaldo Ferreira da
Silva. Auto de infração Y5-057.58722. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.731-2 – DEFERIDO - Antônio de Pádua
Alcântara de Melo. Auto de infração
Y5-057.356-22. DADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.736-3 – DEFERIDO - Antônio de Pádua
Alcântara de Melo. Auto de infração
Y5-058.602-52. DADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.737-1 – INDEFERIDO - Antônio de Pádua
Alcântara de Melo. Auto de infração
Y5-058.601-42. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.741-0 – DEFERIDO - Rubens Cajani Junior. Auto
de infração Y5-045.726-02. DADO
PROVIMENTO.

Proc. 2012-0.253.745-2 – INDEFERIDO - Rubens Cajani Junior.
Auto de infração Y.5-045.727-02.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.748-7 – INDEFERIDO - Paulo Cesar Monteiro.
Auto de infração Y5-055.697-42.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.753-3 – INDEFERIDO - João Batista de Carvalho.
Auto de infração Y5-057.484-92.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.253.759-2 – INDEFERIDO - Marco Antonio Giovanni.
Auto de infração Y5-057.568-52.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.262.391-0 – INDEFERIDO - Joaquim Antonio Galvão
Neto. Auto de infração Y5-054.773-42.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.262.405-3 – INDEFERIDO - Marcos Antonio da Silva.
Auto de infração Y5-058.101-02.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.262.407-0 – INDEFERIDO - Marcos Antonio da Silva.
Auto de infração Y5-057.732-42.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.263.108-4 – DEFERIDO - Rudemar Mendes. Auto de
infração Y5-057.842-42. DADO
PROVIMENTO.

Proc. 2012-0.268.124-3 – DEFERIDO - Fábio Gonzalez. Auto de
infração Y5-057.313-32. DADO
PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.269.006-4 – DEFERIDO - Antonio Alves de Melo. Auto
de infração Y5-045.779-82. DADO
PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.269.014-5 – INDEFERIDO - Joaquim Antônio Galvão
Neto. Auto de infração Y5-058.475-02.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.269.021-8 – DEFERIDO - Jose Balbuino Vale Santos.
Auto de infração Y5-068.034-02.
DADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.269.026-9 – INDEFERIDO - João Caetano. Auto de
infração Y5-055.818-42. NEGADO
PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.273.023-6 – INDEFERIDO - João Carlos Meneghetti.
Auto de infração Y5-057.911-72.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.273.025-2 – INDEFERIDO - Recurso interposto por
Rogério Alves de Oliveira. Auto de
infração Y5-058.212-02. NEGADO
PROVIMENTO por infringir o art. 42,
inciso L da lei 7329/69, com a nova
redação dada pela lei 10.308/87.
Proc. 2012-0.285.508-0 – INDEFERIDO - Moises Lima da Silva.
Auto de infração Y5-058.418-82.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.511-0 – INDEFERIDO - Paulo César Luis de Mendonça. Auto de infração Y5-056.72262. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.523-3 – INDEFERIDO - Erenilton dos Santos
Gomes. Auto de infração Y5-058.41332. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.525-0 – DEFERIDO - Eli Crispim de Aguiar. Auto
de infração Y5-057.192-32. DADO

PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.528-4 – INDEFERIDO - Paulo Cesar Luis Mendonça. Auto de infração Y5-058.68832. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.532-2 – INDEFERIDO - Paulo Cesar Luis Mendonça. Auto de infração Y5-057.56522. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.546-2 – INDEFERIDO - Paulo Cesar Luis Mendonça. Auto de infração Y5-057.15502. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.550-0 – INDEFERIDO - Paulo Cesar Luis Mendonça. Auto de infração Y5-057.17472. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.552-7 –
INDEFERIDO - Paulo Cesar
Luis Mendonça. Auto de infração
Y5-057.166-02. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.556-0 – DEFERIDO - Cláudio Dias referente ao
auto de infração Y5-058.721-32.
DADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.285.703-1 – INDEFERIDO - Jackson Villadangos
Cravo. Auto de infração Y5-068.47612. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.294.214-4 – INDEFERIDO - Jose Jesus Viana. Auto de
infração Y5-068.253-92. NEGADO
PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.294.225-0 – INDEFERIDO - Jose Arsenio Junior.
Auto de infração Y5-057.349-62.
NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.294.237-3 – INDEFERIDO - Gilmar Carvalho. Auto
de infração Y5-056.237-52. NEGADO PROVIMENTO.
Proc. 2012-0.300.402-4 – DEFERIDO - Fernando Sacciotto. Auto de
infração Y5-058.011-82. DADO
PROVIMENTO.
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DTP divulga nomes de taxistas com Condutax cassado
Nas edições de 22 e 23 de novembro do Diário Oficial da Cidade, foram divulgados os nomes dos taxistas que tiveram o Condutax cassado
pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP). Sem o documento o
profissional fica impossibilitado de exercer a função.
Diário Oficial de 23 de novembro de 2012.
Processo nº 2011-0.344.306-9
DEFERIDO
Considerando a gravidade da
falta cometida pelo motorista
Adalicio de Souza , portador do
Condutax n. 214.025-31 e
permissionário do alvará de estacionamento n. 037.781-26, e com
base no julgamento proferido pela
comissão disciplinar de primeiro
grau, aplico-lhe a penalidade de
cassação da inscrição no cadastro
municipal de condutores de táxi e
do alvará de estacionamento, com
fundamento no artigo 6 da lei
10.308/87.
Processo nº 2011-0.364.660-1
DEFERIDO
Considerando a gravidade da
falta cometida pelo motorista
Joselito Jefferson Pereira Santiago,

portador do Condutax n. 193.346-30
e permissionário do alvará de estacionamento n. 038.709-28, e com
base no julgamento proferido pela
comissão disciplinar de primeiro
grau, aplico-lhe a penalidade de
cassação da inscrição no cadastro
municipal de condutores de táxi e
do alvará de estacionamento, com
fundamento no artigo 6 da lei
10.308/87.
Processo nº 2011-0.364.677-6
DEFERIDO
Considerando a gravidade da falta cometida pelo motorista Luiz
Carlos Pires dos Santos, portador do
Condutax n. 086.924-32, e com base
no julgamento proferido pela
comissao disciplinar de primeiro
grau, aplico-lhe a penalidade de cassação da inscrição no cadastro municipal de condutores de táxi, com
base no disposto na lei 7329/69, em

seus art. 41
e 42, inciso XLIX, com redação
determinada pela lei 10.308/87, C.C
os art. 6 e 12 da lei 10.308/87, por
restar comprovada a irregularidade
praticada.
Diário Oficial de 22 de novembro de 2012.
Processo nº 2011-0.322.280-1
DEFERIDO
Considerando a gravidade da falta cometida pelo motorista Sergio
Reis Neves portador do Condutax N.
223.703-31, consubstanciada no uso
de veículo não autorizado a prestação de serviço remunerado, incompatível com os bons serviços que
devem ser prestados a população e
com base no julgamento proferido
pela comissão disciplinar de primeiro grau, aplico-lhe a penalidade de
cassação da inscrição no cadastro
municipal de condutores de táxi, prevista Na lei 7329/69, art. 41 e 42,
inciso XLIX, com a nova redação
que lhe foi dada pela lei 10.308/87,
combinado com o artigo 6 e 12 desta ultima.
Processo nº 2011-0.344.292-5
DEFERIDO
Considerando a gravidade da falta cometida pelo motorista Israel
Frias de Melo, portador do Condutax

nº 115.121-30, consubstanciada na
comercialização de alvará de estacionamento e com base no julgamento proferido pela comissão disciplinar de primeiro grau, aplicolhe a penalidade de cassação da inscrição no cadastro municipal de
condutores de táxi, prevista na
lei 10.308/87 o artigo 6, por restar comprovada a irregularidade
praticada.
Processo nº 2011-0.364.675-0
DEFERIDO
Considerando a gravidade da
falta cometida pelo motorista
Cleber Henrique Cunha Novais
portador do Condutax n. 203.05133, consubstanciada no uso de veiculo não autorizado a prestação de
serviço remunerado, incompatível
com os bons serviços que devem
ser prestados a população e com
base no julgamento proferido
pela comissão disciplinar de primeiro grau, aplico-lhe a penalidade de cassação da inscrição
no cadastro municipal de condutores de táxi, prevista na lei
7329/69, art. 41 e 42, inciso
XLIX, com a nova redação que
lhe foi dada pela lei 10.308/87,
combinado com o artigo 6 e 12
desta ultima.
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DTP faz mudanças em pontos de táxi
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) formulou alterações estruturais de alguns pontos de táxi. Na edição do Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 1º de
novembro, foram publicadas as portarias autorizando as mudanças.
Além da ampliação, remanejamento e extinção de algumas praças, também houve a
unificação do ponto de táxi nº 2663 com o nº 2977. Confira abaixo a integra das portarias divulgadas no Diário Oficial:
Diário Oficial de 1º de novembro de 2012.
Portaria n.º 173/12-DTP.GAB, de 30 de
outubro de 2012.
Amplia o ponto de táxi nº 2471, (C.L.P.
07.08.015-8) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar o ponto privativo nº 2471,
(C.L.P. 07.08.015-8), para estacionamento de
táxi, categoria comum, (Subprefeitura da
Mooca), na própria Rua Serra de Jurea, nº 351,
lado ímpar, entre a Rua Emilio Mallet e a Rua
Cantagalo, (cinco) carros por vaga, capacidade
total para 13 (treze) carros
Art. 2º - A ampliação do ponto da forma descrita dar-se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, e da implantação da respectiva
sinalização horizontal.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 175/
2005-DTP.G.
Portaria n.º 174/12-DTP.GAB, de 30 de
outubro de 2012.
Remaneja o ponto privativo de táxi comum nº 393, (C.L.P. 18.10.048-1) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Remanejar o ponto privativo nº
393 (C.L.P. 18.10.048-1), para estacionamento de táxi, categoria comum
(Subprefeitura do Butantã), na própria Rua
dos Três Irmãos, altura do nº 45, lado ímpar, entre a Rua Lício Marcondes do
Amaral e a Av. Professor Francisco
Morato. 05 (cinco) vagas, e índice de
rotatividade igual a 3,0 (três) carros por
vaga, capacidade total para 15 (quinze)
carros, e a ser sinalizado conforme projeto NUMENC nº 871-0213/12-0.
Art. 2º - O remanejamento do ponto da
forma descrita dar-se-á após Publicação desta
Portaria no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo, e da implantação da respectiva sinalização horizontal e vertical.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, em especial a
Portaria nº 011/1994-DTP.G.
Portaria n.º 175/12 - DTP.GAB de 30 de
outubro de 2012.
Reduz o índice de rotatividade do ponto privativo de táxi nº 1989, para estacionamento de táxi, categoria comum
(C.L.P.17.12.017) e dá outras providências.

RESOLVE:
Art. 1º Reduzir o índice de rotatividade do
ponto privativo nº 1989 (C.L.P. 17.12.017), para
estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua
Verbo Divino (Subprefeitura de Santo Amaro),
lado ímpar, que conta com 02 (dois) segmentos
sendo o 1º (primeiro), capacidade para 10 (dez)
vagas, passando a contar com índice de
rotatividade igual a 3,2 (três vírgula dois) carros
por vaga, totalizando 32 (trinta e dois)
permissionários.
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria nº 120/12 –
DTP.GAB.
Portaria n.º 176/12-DTP.GAB, de 30 de outubro de 2012.
Extingui o ponto de táxi nº 2977, (C.L.P.
11.06.095-6) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2977,
para estacionamento de táxi, categoria comum,
(Subprefeitura de Pinheiros), na Rua Joaquim
Floriano, nº 533, lado ímpar, entre a Rua Dr.
Renato Paes de Barros e a Rua Bandeira
Paulista, com 15,00 (quinze) metros de extensão, capacidade para 03 (três) vagas, com índice
de rotatividade igual a 3,3 (três vírgula três) carros por vaga, capacidade total para 10 (dez) carros, conforme projeto
NUMENC nº 911-0133/12-7.
Art. 2º - A extinção do ponto da forma descrita dar-se-á após Publicação desta Portaria no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Art. 3º - Transferir ex-ofício os
permissionários constantes deste Ponto de Táxi
para o Ponto Privativo de Táxi nº 2663, categoria comum.
Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 274/2009-DTP.G.
Portaria n.º 177/12-DTP.GAB, de 30 de outubro de 2012.
Unifica o ponto de táxi nº 2663, (C.L.P.
17.06.087-7), com o ponto de táxi nº 2977, (C.L.P.
11.06.095-6) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Unificar o ponto privativo de táxi nº
2663 (C.L.P. 17.06.087-7), categoria comum,
com o ponto privativo de táxi nº 2977, para estacionamento de táxi, categoria comum,
(Subprefeitura de Pinheiros), na própria Rua Joaquim Floriano, nº 533, lado ímpar, entre a Rua
Dr. Renato Paes de Barros e a Rua Bandeira

Paulista. Capacidade para 06 (seis) vagas, e índice de rotatividade igual a 3,5 (três vírgula
cinquenta) carros por vaga, capacidade total para
21 (vinte e um) carros, e a ser sinalizado conforme projeto NUMENC nº 911-0133/12-7.
Art. 2º - A unificação dos pontos da forma descrita dar-se-á após Publicação desta
Portaria no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo, e da implantação da respectiva sinalização horizontal e vertical.
Art. 3º - Transferir ex-ofício os
permissionários constantes do Ponto Privativo de Táxi nº 2977 categoria Comum para
o Ponto Privativo de Táxi nº 2663 categoria
comum, conforme
quadro abaixo relacionado.
1 - Quadro de permissionários do Ponto de
Táxi nº 2977.
Nº Cadastro Nome Nº Licença
104.871-31 JOSE SOAES TOMAZ
040.858-25
121.638-30 EDSON DEARAUJO 014.181-22
135.266-34 MARCOS BEZERRA
MACIEL 017.558-20
170.364-37 ANTONIO JOSE SILVA
BARRETO 018.592-26
203.354-31 JORGE BAPTISTA 018.205-24
211.872-31 CLAUDIO JOSÉ DA SILVA
020.077-20
223.112-38 VALMIR LOURENÇO DA
SILVA 014.276-28
223.464-30 EDUARDO COLANTONIO
022.179-29
224.680-30 RENE ALEXANDRE 036.796-24
227.428-32 JAYMINSON KLEYTON
BARBOSA CINTRA 041.443-25
Totalizando 10 (dez) permissionários.
Art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Portaria nº 823/2007DTP.G.
Diário Oficial de 25 de outubro de 2012.
PORTARIA N.º 170/12- DTP.GAB DE 22
DE OUTUBRO DE 2012. ((CF))
Reduz o índice de rotatividade e Amplia o
espaço físico do ponto privativo de táxi nº 1172,
para estacionamento de táxi, categoria comum
(C.L.P. 17.14.020) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Reduzir o índice de rotatividade e
ampliar o espaço físico do ponto privativo nº 1172
(C.L.P. 17.14.020), para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Rua Bento Branco de
Andrade Filho (Subprefeitura de Santo Amaro),
lado par, passando a operar com 02 (dois) segmentos da seguinte maneira: 1º Segmento: na Rua
Bento Branco de Andrade Filho, lado par, entre a
Rua Cabo York e a Avenida Dr. Mário Vilas Boas
Rodrigues.
- Extensão Total do Ponto: 35 (trinta e cinco)
metros;
- Índice de Rotatividade igual a 2,7 (dois vírgula sete) carros por vaga, totalizando 19
(dezenove) permissionários;

- Número do Projeto a ser implantado: Projeto NUMENC nº 911.0126/12-0
Art. 2º - A operação do ponto da forma
descrita dar-se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 296/
07 – DTP.GAB.
Portaria n.º 169/12- DTP.GAB de 22 de
outubro de 2012. Extingui o ponto privativo
de táxi nº 2010, para estacionamento de táxi,
categoria comum (C.L.P. 17.14.016) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2010
(C.L.P.17.14.016), para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Rua Bento Branco de
Andrade Filho (Subprefeitura de Santo Amaro),
lado par, entre a Rua Engenheiro Antonio
Faggion e a Avenida Dr. Mário Vilas Boas
Rodrigues, com 15,0 (quinze) metros de extensão e capacidade para 03 (três) vagas;
Art. 2º - Transferir “ex-officio” os
permissionários abaixo citados para o ponto privativo nº 1172 localizado na Rua Bento Branco de Andrade Filho:
NOME DO CONDUTOR CADASTRO
ALVARÁ ATUAÇÃO
VANDERLEI DOS SANTOS 092.740-30
007.776-25 1º Titular
EDGAR MARQUES DE SOUZA
140.340-34 000.539-29 1º Titular
HONORATO MORAES DE FREITAS
157.775-37 031.661-20 1º Titular
ESIO SANDRO DA SILVA SANTOS
170.609-31 034.388-21 1º Titular
GERALDO DA SILVA CONCEIÇÃO
220.889-38 037.939-23 Preposto
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 089/
2006 – DTP.GAB.
Diário Oficial de 26 de outubro de 2012.
Portaria n.º 171/12- DTP.GAB de 24 de
outubro de
2012.
Extingue o ponto privativo de táxi nº 1523,
para estacionamento de táxi, categoria comum
(C.L.P. 22.12.005) e dá outras providências.
RESOLVE:
Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 1523
(C.L.P.22.12.005), para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Rua Muniz Barreto
(Subprefeitura Freguesia do Ó/Brasilândia),
lado par, entre a Rua Rodolfo Pereira de
Lima e a Rua Alfredo Lucio, com 20,0 (vinte)
metros de extensão, capacidade para 04 (quatro) vagas e a ser desativado conforme Projeto
NUMENC nº 911.0135/12-0
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 174/
07 – DTP.GAB.

de 27/11 a 10 de dezembro de 2012

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

Pneus meia vida nacional Pirelli,
Firestone, Goodyear, carros, pick-ups
e utilitários do aro 13 aos 17, todas as
medidas, bom preços, F: 7724-1871/
7724-5681

Vendo Idea 11/11 1.8, pagamento a
vista. Procuro 2º motorista F: 984850267.
Procuro vaga pré-posto preferência
zona norte falar c/ Luis F: 98051-2176.
Procuro alvará para alugar sem ponto pago ate 1.200,00, se estiver completo compro próprio carro sou partícula F: 96939-8034 (oi) OBS não
quero Radio Táxi .
Arrendamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar
Mendes – Rua Siqueira Bueno 2181
– sala03 Mooca Fone: 3637-5768 /
98585-5988.
Alugo alvará livre e vendo carro zero
km, entrada + parcelas, consulte
Waldemar Mendes – Rua Siqueira
Bueno 2181 – sala 03 Mooca Fone:
3637-5768 / 98585-5988.
Alugo alvará com ponto e vendo,
Voyage 2010 entrada + parcelas,
consulte Waldemar Mendes – Rua

Siqueira Bueno 2181 – sala 03
Mooca Fone: 3637-5768 / 985855988.
Caminhão Volks 24.220 ano02001
tração e trucado conservação act
proposta F: 98276-3613 Nelson.
Vendo Meriva 2010 e preciso de 2º
motorista e vendo Idea e transfiro
alvará F: 98683-8875 Carlos.
Procuro alvará ponto livre e tenho
Meriva 08 quitado c/ pto no metro Paraíso F: 99770-2048.
Vendo titulo da Ligue táxi F: 999303131.
*Meriva 010/010 flex ar direção, branca,
trava e vidro elétrico pneus novos financio
R$ 240 mil Financio.
*Siena 09 1.4 kitgas branca ar direção
trava elétrica. Pneus novos R$ 21.900,00
Financio.
*Zafira 07 2.0 flex branca ar direção trio
elétrico rodas pneus novos som R$ 26 mil
Financio.
*Meriva 08/08 1.8 kitgas pneus novos,
branca, ar direção trava e vidro elétrico
R$ 20 mil Financio. Fone: 99232-7471 /
5581-8343.
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Funerária
Meta 2000
ATENDIMENTO 24 HS
S. Paulo e Grande S. Paulo.
Av. Alcântara Machado, 70,
Mooca - S. Paulo 03102-000
F: 9574-1276 3275-4247
firmino.emidio@terra.com.br

Vendo Meriva Premium 09/10 c/
apenas 18 mil km novíssima, ar
cond. Direção, vidro elétrico,
trava, rodas de liga leve,
retrovisor elétrico, comp de bordo , farol de milha , lanterna de
neblina, limpador traseiro, som,
aerofols laterais traseiro e dianteiro Fone: 5833-2423 / 988137332
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Oito taxistas são convocados para
assumirem vaga em ponto
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou a lista com o
nome de oito taxistas convocados para
efetivarem o registro de inclusão de suas
licenças em pontos de táxi privativos.
O nome dos contemplados foi divulgado na edição de 7 de novembro do
Diário Oficial da Cidade. Para concluir
a inclusão, os permissionários convocados devem comparecer no máximo em
60 dias à Rua Joaquim Carlos, n.º 655 –
Pari, das 9h às 16h.É necessário levar
todos os documentos e a guia de arrecadação correspondente à inclusão em
ponto privativo de táxi. Confira abaixo
o edital:
Diário Oficial de 7 de novembro de 2012.
Edital de Convocação 049/2012 - Inclusão em Ponto Privativo de Táxi
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos CONVOCA os condutores solicitantes da criação do Ponto
Privativo de Táxi constante neste edital
para efetivar o registro de inclusão em
suas respectivas licenças.
Comparecer à Rua Joaquim Carlos,
n.º 655 - Pari, das 9h às 16h, portando a
documentação exigida e a guia de arre-

cadação comprovando o pagamento do
preço público correspondente á inclusão em ponto privativo de táxi.
O condutor terá prazo de máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de publicação deste ato no Diário Oficial da Cidade, para efetivar a
inclusão no ponto 3030. Se não o fizer, isso implicará na perda de direito
à vaga ofertada.
Ponto Privativo de Táxi n° 3030
Estabelecido através do processo
2012-0.243.995-7
Local: Rua Paraibuna
CONDUTAX NOME
026.546-36 Wilson Gagliardi
176.864-31 Humberto Irapua
Jerônimo Dantas
193.401-33 Manuel Henriques
Rodrigues
213.955-35 Luiz Carlos Romualdo
214.762-33 Moacir dos Reis Santa
Rosa Neto
228.177-35 Anderson de Jesus
234.861-39 Danilo da Costa
Teixeira
241.299-33 Ricardo Leite da Silva

