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Após circular por um longo período

com um antigo Volkswagen Santana ano

2001, o taxista João Aparecido Moreira

resolveu nomear um co-proprietário em

seu alvará. Em 2009, intitulou Edivaldo

Moraes Matos. Após alguns meses a du-

pla se desentendeu, a desavença chegou

ao DTP, que instaurou um processo de cas-

sação por locação de alvará denunciado

por Edivaldo. Pág. 38

Se você não anuncia da Folha do Motorista,

estar perdendo negócio. Uma linha na FM dá

mais resultado que páginas em outros jornais.

Ligue 5575-2653

Prezado cliente:

Um grande número de taxistas
de São Paulo têm sido vítimas de
golpe do falso passageiro. Em 12
de julho, um permissionário, que
prefere não se identificar, foi pa-
rado por um homem no Hospital
do Câncer da capital. Nas conver-
sas o golpista levou R$ 100,00 e
ainda deixou o taxista esperando
horas. Pág. 41

Os golpes dos malandros
 para tomar R$ do taxistaÉ bom você ficar informado,

para não fazer pagamento
indevido. Em 2011, Salomão Pe-
reira ocupou o cargo de vereador
por 60 dias. Neste período arre-
gaçou as mangas e lutou em fa-
vor da classe. Uma das conquis-
tas que merece destaque é a der-
rubada da contribuição sindical
vinculada à renovação do alvará,
por meio de uma ação no Minis-
tério Público. Pág. 34

SP e MP derrubam a
Contribuição Sindical

Feirão do Táxi 100 carros vendidos

No último Feirão do Táxi reali-
zado em 1º de dezembro, foram
comercializados mais de 100 veí-
culos. Participaram do evento as

marcas GM,
Vo l k s w a g e n ,
Ford, Fiat, Honda,
Nissan, além das
empresas Comgás,
AGS Veículos
M u l t i m a r c a s ,
Osasgás, Intersul
Gás e RPGRS,
Operação 24 Ho-
ras. Cerca de
1.100 quilos de

churrasco foram servidos e mais de
50 taxistas sorteados. O próximo já
está com data marcada para 13 de
abril de 2013. Pág. 22 e 23

Fotos: Mário Sergio Almeida
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 Um grave acidente foi registrado

na tarde desta terça-feira 4/12 em

Mossoró envolvendo um caminhão e

um táxi modelo Astra deixou duas

mulheres feridas presas as ferragens,

até o resgate dos bombeiros chegarem.

De acordo com o motorista do táxi

identificado como Wandenberg, o aci-

dente aconteceu no cruzamento das

ruas Epitácio Pessoa com Zeca

Cirilino o caminhão de placas NNO -

5920 de Caicó teria avançado a prefe-

rencial colidindo a lateral do veículo

de carga com a frente do táxi de pla-

cas NNT-7031.

Após o acidente, o motorista do

caminhão fugiu do local, sem prestar

socorro, enquanto as duas passageiras

do táxi ident i f icadas  como

Francisca Pereira Rodrigues sofreu

fratura exposta na perna e Maria

Karine dos Santos que sofreu es-

coriações pelo corpo.

As duas Mulheres foram retiradas

do táxi com ajuda do Corpo de Bom-

beiros que utilizou equipamentos de

corte de ferragem para abrir parte da

Acidente entre caminhão e táxi deixa
duas pessoas presas as ferragens

lataria do carro. As vítimas foram

conduzidas para o Hospital Tarcísio

Maia e não correm risco de morte.

Motorista que matou o taxista e os

5 ocupantes, presta depoimento

O motorista do caminhão envolvido

no acidente que deixou seis mortos em

Aliança, na Mata Norte pernambucana,

prestou depoimento ao delegado

Evelton Xavier, pelo depoimento do

motorista, ficam mais fortes as evidên-

cias de que o taxista – supostamente

sequestrado por cinco assaltantes – te-

ria jogado o carro de propósito em cima

do veículo carregado de cana.

O motorista contou ao delegado que

estava em uma reta na BR-408, seguin-

do para a cidade de Vicência, quando o

táxi pegou a contramão e acelerou em

direção ao caminhão. Com isso, Evelton

Xavier diz não acreditar na possibili-

dade de que um disparo de arma de fogo

tenha feito o taxista perder o controle

do carro. “O caminhão estava na sua

faixa de rolamento e viu o táxi acele-

rando em sua direção. Não acredito que

os assaltantes iriam atirar no taxista com

o carro em movimento, afinal eles eram

os passageiros do táxi”, contou.

O laudo do Instituto de Medicina

Legal (IML) ainda não chegou às mãos

do delegado. Mas o irmão da vítima, que

teria acompanhado o exame, contou que

o corpo apresentava marcas de tiro. Para

o delegado, o que pode ter acontecido é

os bandidos terem atirado ao perceber

que o taxista ia em direção ao caminhão.

Os donos do estabelecimento assal-

tado pelo grupo em Nazaré da Mata

foram também  intimados para prestar

depoimento. Eles teriam reconhecido

dois homens como os assaltantes. “In-

clusive, um deles reconheceu um ce-

lular roubado que estava dentro do

táxi”, informou

Evelton Xavier. Os

próximos depoimen-

tos devem ser dos ami-

gos de profissão do

taxista da cidade, que

devem informar ofici-

almente que a vítima

costumava dizer que jo-

garia um carro contra

um muro caso fosse

alvo de um sequestro.

Dos seis ocupantes

do táxi, cinco mortos

são suspeitos de terem

assaltado uma padaria

na cidade de Nazaré da Mata, momen-

tos antes da colisão. Eles queriam se-

guir para Timbaúba PE.

Texto extraído do G1

(g1.globo.com/pernambuco).
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  O ano de 2012 está chegando ao fim. A equipe da Folha do Motorista
aproveita à ocasião para agradecer aos clientes, aos amigos e aos familia-
res que compartilharam esse ano conosco. Claro, nem tudo foram flores,
mas trabalhamos incansavelmente para levar aos nossos leitores informa-
ções sobre a categoria taxista. Nesse ano, infelizmente, os atuais adminis-
tradores municipais deixaram para trás as melhorias esperadas por essa
classe. Em 2013, esperamos mudanças com a troca de gestão e melhorias
para a classe e também para todos os paulistanos.

Apesar de a Folha do Motorista combater o preconceito sofrido pela
classe, a exploração contra o profissional taxista ainda predomina. No
decorrer de 2011, houve avanço no aspecto político com a posse de Salomão
Pereira ao cargo de vereador. Ele lutou duramente para defender os inte-
resses dos taxistas, mas nesse ano, infelizmente, não conseguiu se eleger
para fortalecer os interesses dessa classe.

A categoria taxista é alvo constante de perseguição da fiscalização da
Prefeitura, com as cassações de cadastro e alvará, lacração de taxímetro e
ainda a proibição de transferência de alvará. Mesmo assegurados pela lei,
os direitos dos taxistas são desrespeitados. Impedidos de trabalhar, cente-
nas de profissionais tiveram um enorme prejuízo financeiro.

Durante os 365 dias desse ano que se finda, a equipe de redação da FM
não mediu esforços para manter cada vez mais solidificada a parceria en-
tre amigos, clientes e taxistas para a notícia chegar mais rápida e confiante
até seus leitores.

Sem comprometimento com nenhuma autoridade, exigimos apenas res-
peito ao serviço prestado aos que chegam e saem desta cidade. Nosso
lema sempre foi defender os interesses do profissional da praça. Reforça-
mos esse compromisso em 2013, vamos trabalhar para que sua atividade
seja respeitada perante toda a sociedade e os dirigentes municipais.

Em 2011 e nesse ano, alcançamos algumas vitórias em favorecimento
dos taxistas, como o fim da obrigatoriedade do pagamento de Contribui-
ção Sindical na renovação do alvará. Essa luta foi encabeçada pelo verea-
dor Salomão Pereira, que apesar de enfrentar várias barreiras com autori-
dades e políticos, conseguiu favorecer a classe taxista.

Vamos continuar essa luta em 2013! Aproveitamos o momento para
reforçar nosso compromisso com a classe.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo,
repleto de realizações e de boas corridas. E que na sua frente
em todos os dias do ano de 2013 sempre apareçam bons passagei-
ros abençoados por Deus.

Feliz Natal
Neste mês, os veículos com pla-

ca final 0 devem ser licenciados para
o exercício 2012. Os proprietários
podem realizar o serviço eletronica-
mente, com entrega do Certificado
de Registro e Licenciamento de Ve-
ículo (CRLV) pelos Correios ou di-
retamente nos postos do Detran.SP
e Poupatempo.

Conduzir o veículo sem docu-
mento atualizado rende ao motoris-
ta penalidades previstas no artigo
230 do Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB): multa de R$ 191,54, in-
serção de sete pontos no prontuário
do condutor, por tratar-se de infra-
ção gravíssima, além de apreensão

Começa licenciamento para
veículo com placa final 0

e remoção do veículo.  O passo a
passo completo do serviço está
disponível na área de “Veículos”
do portal Detran. SP
(www.detran.sp.gov.br).

Inspeção veicular

Os veículos registrados na cida-
de de São Paulo devem passar pela
inspeção veicular ambiental antes
de serem licenciados. A verificação
custa R$ 62,7 e precisa ser realiza-
da com até 90 dias de antecedência
do licenciamento e deve ser
agendada previamente por meio do
site www.controlar.com.br ou pelo
telefone (11)3545-6868.

Neste mês, o
DETRAN/SP, passou a se-
lecionar eletronicamente
os condutores que foram
multados por dirigir em-
briagados e enviar as noti-
ficações de abertura de
processo para suspensão
do direito de dirigir.

Na pratica, esse proce-
dimento substitui a seleção manual
realizada e que continha falhas, de
modo, que muitos condutores paga-
vam 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 indistinta-
mente na pena de (12) doze meses
de suspensão em obediência ao arti-
go 165 do Código de Trânsito Bra-

DETRAN/SP APRIMORA PROCESSO
DE EMBRIAGUEZ, MAS HÁ FALHAS

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 situ-
ação concreta de cada
condutor, deste modo,

a autoridade deveria atribuir
período de suspensão especifi-
co na proporção dos antece-
dentes do condutor e gravida-
de da infração.

Essas questões e outras ir-
regularidades serão apontadas
pela defesa, a garantir a Jus-
teza da decisão ou, na quando
menos, assegurar a pena mais
branda possível, daí a necessi-
dade de procurar um advogado
de confiança.
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Certificação

Os amortecedores fabricados pela

Nakata, empresa de componentes para

suspensão, transmissão, freio e motor, ago-

ra são certificados pelo do Instituto Naci-

onal de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia (Inmetro).  Para receber o selo,

as peças foram submetidas a um criterioso

processo de certificação, seguindo as

exigências estabelecidas pela norma

NBR 13308/2010 da ABNT – Associ-

ação Brasileira de Normas Técnicas.

Todo o processo de certificação foi

realizado pelo organismo de

certificação internacional SGS ICS.

RÁPIDAS
 Lançamento

A Honeywell Friction Materials lan-

çou recentemente as pastilhas de freio

Bendix de pinças com pistão de aço.

Resultado do programa de inovação de

engenharia da empresa, a nova linha é mais

eficiente, resistente e durável. As novas

pastilhas proporcionam melhor ajuste dos

componentes e diminuem o nível de ruí-

do, o batimento e a vibração do sistema,

propiciando maior conforto e segurança

ao motorista.

Inscrições

Estão abertas até 14 de dezembro as ins-

crições para o cadastramento e

credenciamento de associações não governa-

mentais e órgãos de classe com interesse na área

de trânsito que desejem indicar membros

para compor e atuar nas Juntas Administra-

tivas de Recursos de Infrações (Jaris) da Pre-

feitura de São Paulo. Os interessados de-

vem comparecer ao Departamento de Ope-

ração do Sistema Viário (DSV), da Secreta-

ria Municipal de Transportes (SMT), loca-

lizado à Rua Sumidouro nº 740, Pinheiros,

de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Acelerando na frente

Os modelos Sportage e Rio da coreana

Kia foram condecorados com o prê-

mio ‘Melhores Carros da Austrália’,

da Associação Australiana de Automó-

veis. Além da dupla vencedora, outros

dois automóveis da montadora –

Optima e Sorento – ficaram como

finalistas na premiação. O painel de

jurados do prêmio, elaborado por es-

pecialistas de cada um dos clubes de

automobilismo do estado, constatou

que o Sportage “tem uma construção

sólida e vem com a garantia de uma

excelente classificação de segurança:

cinco estrelas no  Australasian New

Car Assessment Program (ANCAP)”.
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Grande problema para os pneus
do carro, os buracos preocupam
motoristas e parlamentares em to-
das as cidades brasileiras. No Dis-
trito Federal, o deputado Reguffe
(PDT-DF) batizou de
‘buracolândia” a capital do Brasil
e alertou para o elevado número de
acidentes provocados por falhas no
asfalto. Outro problema é a
calibragem exata, tema de projeto
de lei em tramitação na Câmara dos
Deputados.

Quanto aos buracos são os prin-

Calibragem, pneus e buracos
afetam dirigibilidade e segurança

Controle da pressão do pneu representa economia de combustível

cipais causadores de pneus furados
e situações de dirigibilidade difícil.
No Rio de Janeiro, o ano de 2011
foi marcado pelo recapeamento das
principais vias da cidade. Mas os
problemas persistem em ruas meno-
res e nos municípios da Baixada
Fluminense.

“O asfalto das ruas do Distrito
Federal está cheio de buracos. Pare-
ce uma “buracolândia”, um queijo
suíço. No fim de semana, no Guará,
seis carros ficaram parados em
sequência por causa de pneu fura-
do”, reclamou o deputado.

Cuidados com os pneus

Buracos à parte, o motorista pode
fazer o seu trabalho na hora de pro-
teger os pneus. A tecnologia oferece

soluções, como o monitoramento
permanente da pressão de ar. A em-
presa alemã Continental é uma das
que desenvolveram um sistema de
monitoramento, ainda inédito no
Brasil.

O sistema promete eliminar mui-
tas das causas de acidentes e desper-
dícios. De acordo com a Continen-
tal, se a pressão do pneu do carro de
passeio é  menor que 0,3 bar, vai pro-
vocar um aumento de consumo de
combustível em 1,5%.

O sistema de monitoramento de
pressão de pneus é obrigatório na
Europa para todos os novos mode-
los fabricados a partir deste ano.
Os EUA também adotaram a mes-
ma medida. A ideia é fazer com que
em 2014 todos os veículos euro-

peus e norte-americanos tenham
a pressão monitorada.

De acordo com pesquisadores da
Universidade de Brasília, um carro
popular que circule três anos com
calibragem do pneu abaixo do es-
pecificado teria um prejuízo apro-
ximado de R$ 4 mil. Um pneu mur-
cho provoca 10% a mais de gastos
com combustíveis.

Para tomar conhecimento do es-
tado do pneu, o motorista precisa de
calibradores confiáveis. Por isso,
um projeto de lei 376/2011 trami-
ta na Câmara dos Deputados. A pro-
posta pretende obrigar a manuten-
ção e regulagem periódica dos
calibradores e ajudar o motorista a
eliminar mais uma causa de aciden-
tes e prejuízos diversos no trânsito.

Foto: Divulgação

Taxista lança mais um livro sobre as histórias da praça

Uma grávida entra no táxi perto
de dar a luz e, no hospital, parece
que quem vai ter uma criança é o
taxista, de tão nervoso que estava.
Qual o motorista não passou por
situação semelhante? Paulo Cesar
Martins da Costa é um deles. Ele
já transportou passageiros de mal
com a vida, mulheres carentes e
solitárias, e todo tipo de pessoa an-
siosa por uma palavra de ânimo.
Histórias como essas são rela-
tadas no seu segundo livro “Meu
Táxi Um Divã – crônicas de um
taxista parte II”, lançado pela
editora Quartet.

O lançamento do segundo livro do
taxista Paulo Cesar Martins contou
com a presença de estudantes, profes-
sores e integrantes da comunidade da
Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro, no final da tarde de 28 de no-
vembro, na Livraria República.

Em seu táxi, Paulo César já deu
conselho para bêbados garanhões,

Crônicas revelam o dia a dia de Paulo Cesar Martins da Costa

para vítimas da violência urbana de-
sejosas de um conselho, além de ter
enfrentado motoristas irritados. Toda
a rica experiência está relatada em
texto leve e divertido.

Um dos primeiros leitores da
obra, Jorge Vidal gostou da história
de uma mulher surpreendida pelo
marido ao chegar no táxi de Paulo
nas primeiras horas da manhã, vin-
da de um forró:

“Se houver um divórcio, o Paulo
certamente será convocado para tes-
temunhar”, brincou Vidal.

Os passageiros já tomaram co-
nhecimento das crônicas do taxista
Paulo Cesar Martins. Alguns se ofe-
recem para contar casos e verem seus
relatos nas páginas do livro. O próprio
Paulo diz que tudo começou por acaso,
graças à sugestão de um cliente:

“Este livro é segmento do primei-
ro. Muitos gostaram das histórias e
ficaram com gosto de quero mais.
Neste livro, escrevo mais sobre pes-

soas que procuram esse espaço do
táxi para desabafar. São pessoas que
não se sentem à vontade para falar
de problemas em casa ou com os
amigos. Temem se tornar motivo de
chacota. Quando tem a oportunidade
de viajar dentro de um táxi, na espe-
rança de nunca mais encontrar o taxista,
desabafam e choram”, explica.

Paulo curte a profissão e conse-

gue conciliar a vida e taxista e de
escritor. Ele disse que já conven-
ceu uma mulher que o assaltava a
guardar a arma que tinha em mãos.
Apelou para a autoestima da assal-
tante, que começou a chorar no seu
carro e se arrependeu. Coisas do
livro de Paulo Cesar Martina da
Costa e que só acontecem com
taxistas.

Foto: Cláudio Rangel
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Caminhão desrespeita proibição
e estaciona em ponto de táxi

Carla Guedes Ferreira

Domingo, ainda bem cedinho, às
6h40, dois caminhões estacionam
durante cerca de 20 minutos no
ponto de táxi 2196, localizado na
altura do número 2.518 da Avenida
Paulista esquina com a Rua Con-
solação para descarregar bicicletas.
À tarde, por volta das 16h, o veícu-
lo retorna e retira tudo novamente.
A cena, que se repete todos os do-
mingos quando a ciclofaixa é libe-
rada, está gerando insatisfação dos
taxistas que trabalham no local.

De acordo com o permissionário
Silvio José da Silva, o caminhão es-
taciona nas vagas destinadas aos tá-
xis e os taxistas ficam sem vagas
para estacionar. “Precisamos ficar
rodando para encontrar uma vaga”,
reclama ele, que registrou duas re-
clamações na Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET), mas até
agora não teve resposta. “Eles po-
dem parar em qualquer lugar e nós
só podemos parar na demarcação do

Estacionar em área de embarque e desembarque de passageiros rende multa

ponto, não é justo atrapalharem nos-
so serviço”, protestou Silva.

Mas, até o momento, relata o
taxista à situação não foi resol-
vida e os caminhões continuam
atrapalhando. “Sugiro que eles
estacionem na faixa de bicicleta

para descarregá-las. O ponto de
táxi é sagrado, nós temos a con-
cessão da Prefeitura para traba-
lhar e pagamos todos os anos pelo
pequeno espaço para trabalhar”,
desabafa Silva, que é um dos fun-
dadores do ponto 2196.

Em opinião contrária a do cole-
ga, o taxista Antônio Borges da Sil-
va diz que o caminhão só atrapa-
lharia se ficasse o dia inteiro. “O
ponto é da Prefeitura. Acho que não
está atrapalhando. Se o caminhão
ficasse o dia inteiro, concordo, mas
são apenas alguns minutos e temos
que entender”, ressalta.

Em resposta a reclamação do
permissionário, a CET informou
que está estudando um novo local
na referida avenida para fazer o
carregamento e descarregamento de
bicicletas nos dias de montagem da
Ciclofaixa de Lazer.

Estacionar em área de embar-
que e desembarque de passageiros,
salientou o órgão, é considerado
infração média (4 pontos), sujeita
à multa de R$ 85,13 e à remoção
do veículo. “Essas irregularida-
des podem ser relatadas em tem-
po real via fone 1188, para so-
licitação e acionamento das equi-
pes de fiscalização ao local”,
esclarece em nota.

Foto: Mário Sergio Almeida
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R$ 40,00

A Folha do Motorista firma par-
ceria com postos de gasolina com
pagamento em vale combustível,
que serão fornecidos aos taxistas
por meio de anunciantes do jor-
nal 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 asso-
ciarem 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 promo-
ção e poderá receber até 60 vales
no decorrer da promoção”, expli-
cou Salomão Pereira, presidente da
Coopetasp.

Nos postos que permutarem
com a Folha do Motorista, haverá
um expositor para distribuir o jor-
nal. Essa promoção contribuirá para
aumentar a clientela do posto, com

ABASTECIMENTO GRÁTIS
ASSOCIANDO-SE A COOPETASP

Taxista ganhe
a participação dos taxistas. Também
haverá aumento da participação dos
taxistas nos anunciantes. A vali-
dade dessa promoção é de acor-
do 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 abastecimen-
to de seu táxi nos postos que tem in-
teresse no segmento e prestem sem-
pre um bom serviço”, esclarece
Salomão Pereira.

“Os anunciantes que destinam

produtos a esses profissio-
nais podem participar da
promoção, que fica condi-
cionada ao número de pos-
tos interessados em fazer a permuta.
Quanto mais postos aderirem a essa
promoção, mais clientes participaram”.

“ O posto interessado deve anun-
ciar uma página, meia ou no míni-
mo ¼ de página. A Coopetasp e os
clientes encaminharão o taxista
para abastecer no posto participan-
te”, explicou Salomão Pereira,
idealizador da ideia.

“Com R$ 40 de combustível, o
taxista abastece 27 litros de álcool
(roda 210Km) ou 17 litros de ga-
solina (roda 170Km). Com o valor
que vai faturar com o vale abaste-
cimento, 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 manu-

tenção de seu veículo ou troca de
pneus”, destacou Salomão.

“Inicialmente a permuta é fei-
ta com postos de combustíveis
que comercializam álcool e gaso-
lina, em breve a promoção será
ampliada para redes de abasteci-
mento 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 movi-
mento, 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.

Com base em seu estatuto Social, Artigo 11º, fica convocado os associados

da Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi de São

Paulo, (Coopetasp) quites com suas obrigações com a tesouraria, para assinar

livro de presença de participação na Assembleia Geral que será realizada dia 15

de dezembro de 2012 (Quinze de dezembro de dois mil e doze), em sua sede

social: Rua Napoleão de Barros, 20, bairro de Vila Mariana.

* Primeira convocação às 8h

* Segunda convocação às 9h

* Terceira e última convocação às 10h, com qualquer número de associados.

Ordem do dia:

* Leitura da Ata da Assembleia anterior.

* Apresentação e aprovação das contas relativas ao ano 2012.

* Discussão de assuntos de interesse da Coopetasp, para o exercício 2012.

* Oficialização do novo diretor na diretoria da Coopetasp.

Edital de Convocação

São Paulo, 11 de dezembro de 2012.

_______________________________

Salomão Pereira da Silva

 Diretor presidente.
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Alívio para o bolso
do motorista,

IPVA pode ficar
mais barato

Uma boa notícia para os donos de veículos usados, a alíquota do Imposto Sobre Proprie-
dade de Veículo (IPVA) deve ficar mais barata no próximo ano. Segundo estimativa da agên-
cia AutoInforme/Molicar, o desconto que pode chegar até 15% para algumas marcas e mode-
los, é por causa da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor, que
termina agora em dezembro.

Com a queda nos preços dos veículos zero-quilômetro, os seminovos e usados também
foram afetados, já que perderam valor e, consequentemente, tiveram queda de preço. Essa
medida justifica o desconto na tabela de valores do imposto, indica o levantamento.

Os valores definitivos do imposto ainda serão divulgados pela Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo, que usa a tabela da Fipe como base para calcular o tributo. Neste ano,
os veículos nacionais, na média, ficaram 10,4% mais baratos, enquanto os importados tive-
ram desconto de 10,12%, de acordo com a pesquisa.

15%15%

Foto: Mário Sergio Almeida

Queda do imposto é devido à redução do IPI

Suspeito de traficar
armas se

disfarçava de

 TAXISTA

Um homem suspeito de comercializar armas e cocaína foi

detido no bairro Sapopemba, zona leste de São Paulo. Para

conseguir transportar metralhadoras, fuzis, munições e droga do

Paraguai para o Brasil, o acusado fingia ser taxista.

Policiais disfarçados de compradores conseguiram encurralar

o suspeito no momento da entrega das armas. Ao tentar fugir do

bloqueio montado pela polícia, o homem ainda provocou uma

batida. No carro do acusado, de acordo com a polícia, foram

encontradas balas de fuzil, uma metralhadora e cocaína. (Com

informações do site www.g1.com).
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Mais de mil quilos de churrasco foram servidos

No último sábado (1/12), a Fo-
lha do Motorista promoveu mais
um  Feirão do Táxi, realizado no
Clube CMTC, localizada à Aveni-
da Cruzeiro do Sul, 808, próximo
a Ponte Pequena. Foram
comercializados aproximadamente
100 veículos, além de inúmeros
pedidos efetivados. Na ocasião, es-
tiveram presentes as marcas GM,
Volkswagen, Ford, Fiat, Honda e
Nissan, que também apresentou o
carro elétrico.

“Além de oferecer excelentes
oportunidades de negócio aos
taxistas, o feirão também é uma
boa opção de lazer para a famí-
lia”, avalia Salomão Pereira,
idealizador da festa.

Os convidados foram re-
cepcionados com um delicioso
churrasco com mais mil quilos de
carne, para refrescar o calor refri-
gerante geladinho e de sobremesa
doces para alegrar adultos e crian-
ças. Papai Noel também marcou
presença na festa distribuindo do-
ces para a criançada.

Ao lado de Salomão, o Papai
Noel foi rodeado pelas crianças.
“É importante ver o carinho do
público infantil com o ‘bom ve-
lhinho’, isso é muito emocio-
nante e demonstra a magia da
época”, declarou o defensor da ca-
tegoria.

Mais de 100 carros vendidos
 no Feirão do Táxi de 2012

Negócios
Animada com os resultados do

feirão, Cheila Sanches, vendedora da
Honda Forte, aponta os modelos City
EX e Civic LXL, como preferidos
dos taxistas. “Os clientes que aten-
demos estavam decididos sobre
qual veículo comprar. Fui a primei-
ra a vender, ainda bem cedinho, às
8h30, já tinha fechado um negócio”,
comemorou.

A Concessionária Nova também
celebrou os resultados alcançados.
“Apesar do atraso nas cartas de isen-
ção, os taxistas que ti-
nham o documento com-
pareceram realmente para
sair de carro zero”, avalia
Alexandre Antunes, ge-
rente de serviços da
revendedora.

Segundo Antunes, o
Chevrolet Spin e o Cobalt
foram os veículos mais
vendidos. Os modelos
têm como atributos o por-
ta-malas e o amplo espa-
ço interno. “Na Spin ins-
talamos Gás Natural e
oferecemos garantia de
fábrica. A Nova é a úni-
ca concessionária do
Brasil com esse diferen-
cial”, observa.

Antunes elogia a estru-
tura do feirão. “O evento

está cada vez me-
lhor. As edições
passadas estavam
excelentes, mas nes-
sa a organização e a
infraestrutura esta-
vam melhores. Os
idealizadores estão
de parabéns”.

Segundo Mário
Sergio vendedor
da Nova Tatuapé,
além dos carros
vendidos na oca-
sião, a concessio-
nária espera fechar
vários negócios
após a festa. “O
Feirão do Táxi já é
tradicional no
meio do taxista.
Em nenhum outro
evento ligado aos
taxistas se faz ne-

gócios. Aqui a participação do
taxista e as vendas aumentam a cada
ano”, ressalta.

De acordo com Solange Santos,
supervisora de vendas da Ford
Sandrecar, o feirão é uma ótima
oportunidade de negócio. “Fizemos
diversos contatos com taxistas inte-
ressados na nova Ecoesport. O mo-
delo está sendo bem aceito no mer-
cado. É a novidade da categoria”,
avalia.

Com participação assídua, a
Amazon, concessionária Volkswagen,

mais uma vez, garantiu participa-
ção na festa do taxista. “A estrutu-
ra do evento está melhor”, analisa
Tânia Lago, secretária de vendas
diretas da revendedora.

Carla Mazuco, gerente de ven-
das diretas da Fiat Ducato, consi-
dera dezembro um mês não muito
adequado para a realização de even-
tos, principalmente desta natureza
em que o número de participantes
é bastante elevado. “O feirão é sem-
pre muito bom para o taxista, por-
que eles têm a disposição vários
opções. Mas sugiro que o calendá-
rio seja revisto”.

Assim como Carla, o responsá-
vel pelo setor de táxi da Osasgás,
Daré, avaliou que o resultado po-
deria ser melhor se o evento fosse
realizado em outra data. “O mês de
dezembro não é uma boa data para
um evento tão importante para os
taxistas. O resultado das vendas foi
menor em relação ao último feirão,
realizado em abril”, analisa.

Taxistas
Com 20 anos de profissão, o

taxista Mário Ferreira de Andrade,
aproveitou a festa com a família.
“Trago minha esposa e minha filha
todos os anos e somos bem trata-
dos e respeitados. Minha filha, in-
clusive é fã do amigo Salomão Pe-
reira, ela sabe que ele luta sempre
a nosso favor”, afirmou.

“A festa está ótima. Todos os
anos nós comparecemos”, assegu-

Carro elétrico foi apresentando aos visitantes

F
o
to

s:
 M

á
ri

o
 S

er
g
io

 A
lm

ei
d
a

Ediçao 679.p65 11/12/2012, 09:3422



FOLHA DO MOTORISTA  Página 23de 11/12 a janeiro de 2013

Salomão Pereira recepcionou

chegada do Papai Noel

Taxista de Santo André ganha TV de 32 polegadas

rou a esposa do taxista Zeli Amaral
de Andrade.

Acelerando de carro novo
O taxista Vanito Gomes Peixo-

to aproveitou as facilidades e des-
contos oferecidos no Feirão para
começar 2013 de carro novo. Ele
comprou um Chevrolet Spin. “Es-
colhi o modelo porque é um carro
espaçoso e posso colocar GNV”,
explica.

Sorte para o vendedor Salomão
Ferreira Maciel, da concessionária
Nova Veículos João Dias, que ven-
deu seis veículos em poucas ho-
ras, isso nunca acontece em uma
concessionária, só nesse evento.
“As vendas foram muito boas.
O feirão está maravilhoso, os
taxistas querem fazer um bom
negócio e ainda passear com a
família. No ultimo feirão, um
dos meus clientes foi sorteado
com kit gás, agora estou torcen-

do, para o Vanito”, torce o ven-
dedor.

Acompanhado do filho e do so-
brinho, o taxista Almir Vitório tam-
bém aproveitou os descontos espe-
ciais do feirão. O modelo escolhi-
do foi a Spin. “Gosto da marca
Chevrolet e um veículo bastante es-
paçoso”, avalia.

Sortudos
Os visitantes participaram de vá-

rias atrações, como sorteios de vá-
rios produtos, como secadores de
cabelo, aparelhos GPS, kit churras-
co, entre outros. No total, 50
taxistas foram premiados.

As concessionárias Amazon, da
Volkswagen, e Itavema, da Fiat,
sortearam dois televisores LCD 32
polegadas. Um dos sortudos a le-
var para casa uma televisão novi-
nha foi o taxista Evalmir Apareci-
do de Andrade, da cidade de Santo
André, na região do ABC Paulista.

“É a primeira vez que participo
do feirão e vou sair daqui realiza-
do. Estou muito feliz com o prê-

mio”, declarou Andrade, que marcou
presença na festa com a esposa
Lusângela Aparecida de Andrade e
o filho Marcel Henrique de Andrade.

 Pela terceira vez no Feirão, o
taxista João Nunes da Silva, 61 anos,
estava com a sorte ao seu lado. “A
festa é maravilhosa, aproveitei a oca-
sião para trocar de carro”, explica ele
que foi contemplado com um GPS
sorteado no evento. “Fiquei muito
feliz em ganhar o equipamento”, co-
memora.

A sorte também sorriu para a
taxista Ana Alice Brito de Oliveira,
sorteada com um aparelho GPS. Ao
ouvir anunciarem seu nome, ela pu-
lou de alegria. “Fiquei muito feliz.
O feirão é magnífico e os valores
para adquirir um carro zero são óti-
mos. Na festa de abril comprei um
Cobalt”, lembrou.

O marido de Ana Alice, que tam-
bém é taxista, elogiou a festa. “Como

sempre está ótima. Conheço o
Salomão desde quando ele tinha um
fusquinha. Ele sempre luta a nosso
favor, lamento não ter se elegido nas
últimas eleições”, comenta Vicente
Fazzolari, que trabalha na praça há
41 anos.

Agradecimento
Aspirante ao cargo de vereador de

São Paulo, Salomão Pereira não foi
eleito, mas aproveitou a festa e agra-
deceu os 23.174 votos recebidos na
última eleição. “Estou à disposição
para auxiliar os taxistas nos assun-
tos que estiverem ao meu alcance.
Tenho certeza que não estou sozinho,
pois tenho quase 24 mil amigos que
confiaram no meu trabalho e nas mi-
nhas propostas. Espero que essas
pessoas sejam multiplicadores para
conquistarmos espaço no próximo
pleito. Peço a Deus muita saúde
para mim e meus familiares, as-
sim como para todos vocês para
juntos vencermos as barreiras
impostas contra a categoria”, de-
clarou Salomão Pereira.

O defensor  dos
taxistas recriminou os
candidatos que se lan-
çam apenas para preju-
dicar a categoria. “Não
quero falar de ninguém,
mas os senhores sabem
quem está contra os in-
teresses dos taxistas.
Um candidato, sem nada
a representar, foi lança-
do apenas para dividir
votos e atrapalhar os se-
nhores de eleger um ve-
reador sério. Ele conse-
guiu, agora os senhores
não tem um vereador
para defendê-los na Câ-
mara Municipal ,  en-
quanto eu recebi quase
24 mil votos, ele alcan-
çou apenas cinco mil”.

Novidades
Nesta edição do Feirão do Táxi

foram apresentados aos visitantes al-
guns serviços que estão ingressando
no segmento taxista. O primeiro é o
sistema de rastreamento móvel ofe-
recido pela empresa Operação 24h.
“O feirão é uma ponte de divulga-
ção dos nossos serviços para os
taxistas. O resultado alcançado foi
positivo”, explicou Fernando Paiva,
executivo comercial do grupo.

Há 20 anos no mercado, a Ope-
ração 24 Horas:

(www.operacao24horas.com.br)
é especializada em sistemas de
rastreamento móvel para veículos e
pessoas. “Nosso aparelho é interes-
sante para o segmento taxista, pois
além de rastrear o veículo e baratear
o valor do seguro, ele também con-
trola a velocidade e o percurso com-
pleto do profissional”, enumera
Paiva os benefícios do sistema.

Para instalar o apa-
relho no veículo o
taxista vai desembolsar
R$ 798 para a habilita-
ção, R$ 100 para a insta-
lação e R$ 99 mensais do
monitoramento.

Outra novidade é
a loja AGS Comércio
de Veículo LTDA,
especia l izada na
comercialização de
táxis usados para a
região Sul do Brasil.
“Viemos para São
Paulo abrir um novo
espaço para o negócio
e apresentar aos taxistas uma opção
para a troca de carro”, esclarece
Osmar Martins dos Santos, diretor
da empresa, instalada há 11 anos na
cidade de Curitiba, Paraná.

Para evitar problemas futuros,
todos os veículos adquiridos pela
empresa devem ser quitados na

integralidade o IPVA, licenciamento
e o seguro para serem transferidos.
“Nós temos esse compromisso. No
máximo em 30 dias até baixar os
débitos, o carro é transferido do
nome do taxista para a loja”, ga-
rante Santos.

A Intersul Auto Gás também com-
pareceu a festa pela primeira vez. “Nós
viemos fazer contatos e gostei muito
do evento. Queremos entrar no seg-
mento de táxi e o feirão é uma exce-
lente oportunidade para isso”, decla-
rou Dario Mercato, representante da
empresa, que oferece kits de gás
natural 5ª geração a partir de R$ 3
mil e com dois anos de garantia.

Segundo Richard Nicolas de Jar-
dim, representante da Comgás, “o
feirão é muito importante para o seg-
mento e para os empresários que des-
tinam seus produtos em
favorecimento do taxista. Estou im-

pressionado com o movimento e rea-
lização de negócios promovidos pelo
evento. Estou à disposição do amigo
Salomão para ajudá-lo. É muito im-
portante a participação da Comgás
nesse evento, afinal, os taxistas têm
sido nossos clientes nos consumo do
GNV”, concluiu.

Criançada se deliciou com

churrasco e guloseimas
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Em São José dos Campos, 247 taxistas foram condecorados com a
premiação do programa “Táxi Seguro”. Os condutores são premiados de
acordo com a participação em cursos e palestras e também conforme a
ausência de registro de acidentes ou infrações de trânsito.

Realizado desde 2007, o programa “Táxi Seguro” tem como objetivo
valorizar e destacar perante a sociedade os condutores que investem na
melhoria e na qualidade do serviço prestado.

Poema de Natal
Por Poeta Ari

Em uma cidade pequena, nascia um menino
Que ia fazer muitos milagres para alguém
A estrela foi uma guia
Isso aconteceria na cidade de Belém

Se Maria não estava grávida
Como isso poderia acontecer
O Pai Espiritual sabia o menino
Até os trinta e três anos iria viver

Infelizmente fala mais de Papai Noel
Do que a realidade do próprio Cristo
O menino que nasceu pobre
Mas muito rico em espírito

Natal não é só árvore enfeitada
O ano inteiro tem que ter amor de verdade
Em muitos seres humanos
Natal não vive a realidade

Tem gente que não te cumprimenta
Parece que você não existe
Cumprimentar só na época do Natal
Isso que me deixa triste

Natal e Final de Ano
É tempo de reflexão
O que você fez o ano inteiro
Cristo sabe dessa avaliação.

De taxista a poeta, Ari da Fonseca, guia trabalha nas ruas da capital
paulista há 31 anos e há 15 escreve poesias. Para conhecer um pouco

mais sobre o trabalho do taxista poeta acesse:
www.poemasverdadesdavida.blogspot.com.

Na última terça-feira (4/12), o show da cantora Madona le-
vou milhares de pessoas ao estádio do Morumbi em São Paulo.
Após a apresentação, os fãs que decidiram voltar para casa de
táxi foram explorados por taxistas cobrando valores absurdos
por uma corrida.

Segundo reportagem do Bom Dia Brasil, os taxistas estavam
cobrando valores fechados que chegavam até R$ 200. Em al-
guns casos, o preço da corrida era contabilizado pelo número de
passageiros que estavam no carro.

Na segunda apresentação da cantora realizada na quarta-fei-
ra (5/12), a Polícia Militar prendeu 11 táxis suspeitos de prati-
carem cobrança indevida. Os passageiros que foram explorados
denunciaram o esquema aos meios de comunicação e a Polícia
Militar, para que providências fossem tomadas.

Certamente, esses profissionais denunciados deverão pres-
tar esclarecimentos ao Departamento de Transportes Público
(DTP). Eles também poderão ter o alvará e o cadastro cassado.
Esses taxistas mancham a imagem da categoria, por isso devem
ser punidos para aprenderem a trabalhar na praça.

  Taxistas exploram
fãs  após show
em São Paulo

Taxistas são
premiados em São José
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Para diminuir o índice de aci-
dentes de trânsito, as autoescolas
serão obrigadoa a usar simular de
direção para qualificar os novos
condutores. A mudança vale para
todo o território nacional e come-
ça a vigorar em junho de 2013.

De acordo com o ministro das
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, o si-
mulador será um instrumento para
qualificar e treinar os novos mo-
toristas, a fim de evitar acidentes
de trânsito.

Para Cristina Hoffmann, coor-

Autoescolas serão obrigadas a ter simulador de direção
denadora-geral de Qualificação do
Fator Humano no Trânsito do
Denatran, o treinamento virtual será
um complemento para o motorista
enfrentar as aulas práticas com mais
segurança. “Os futuros condutores
poderão passar por situações que irão
permitir o domínio do veículo e a
atenção necessária e indispensável à
segurança no trânsito”, ressalta.

Simulação

Somente aparelhos homologados
pelo Denatran podem ser usados na
simulação. Será responsabilidade

dos órgãos executivos estaduais de
trânsito e do Distrito Federal fiscali-
zar os equipamentos.

Durante cinco aulas de 30 minu-
tos cada, os novos condutores terão
conteúdo didático, como conceitos
básicos de condução, marchas,
aprendizado de circulação em ave-
nidas, curvas, estradas, vias de trá-
fego, regras de segurança, congesti-
onamento, além de situações dramá-
ticas e de risco.

Após o cumprimento da carga
relativa às aulas teóricas-técnicas, os
futuros motoristas poderão utilizar o
simulador. As aulas serão ministra-
das pelo instrutor de trânsito, o di-
retor de ensino, ou o diretor ge-
ral do Centro de Formação de
Condutores (CFC), que deverá
acompanhar e supervisionar de per-
to cada candidato.

Estudo

A eficácia de que o simulador
pode reduzir pela metade o número
de acidentes, nos 24 primeiros me-

ses após a aprovação da habilita-
ção é comprovada por um estudo
realizado pelo “National Center
Injury”, instituto do governo ame-
ricano.

De acordo com a pesquisa, o si-
mulador desenvolve as habilidades
sensoriais e motoras do motorista,
assim como conhecimentos teóri-
cos das regras de trânsito e o
autocontrole emocional. (Com in-

formações do Denatran).

PARA CRISTINA

HOFFMANN,

COORDENADORA-GERAL :

“o treinamento

virtual será um

complemento para o

motorista enfrentar

as aulas práticas com

mais segurança”.

Foto: Divulgação

Cresce frota de táxis
acessíveis em

SÃO PAULO

Foto: Mário Sergio Almeida

P
   ara atender melhor às pessoas com deficiência física, a Prefei-
tura de São Paulo ampliou o número de táxis acessíveis para es-
ses usuários. Na última segunda-feira (2/12), foi entregue último
lote com 25 veículos adaptados. A capital agora possui uma frota
de 93 veículos adaptados.

Há três anos, o serviço de táxi acessível começou a operar na
capital. Inicialmente, previa o atendimento exclusivo a portado-
res de deficiência motora. Porém, houve algumas mudanças no
começo deste ano e o sistema passou a servir também pessoas
com criança de colo, mobilidade reduzida, permanente ou tem-
porária, com deficiências visuais e auditivas, além de idosos,
gestantes e lactantes.

Equipados com plataforma elevatória e sistema de fixação de
cadeira de rodas, os veículos acessíveis possuem capacidade para
transportar um cadeirante, dois acompanhantes e o motorista. O
valor da tarifa é idêntico ao cobrado pelos carros convencionais e o usuário pode solicitar o serviço nas Centrais de Operação.

Adaptados conforme normas técnicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Muni-
cipal de Transportes, os veículos acessíveis contam com pontos livres em locais que apresentam maior procura pelo serviço,
como Aeroporto de Congonhas, Terminal Rodoviário do Tietê, Hospital das Clínicas e Hospital Albert Einstein.

Todos os veículos atendem a Rádio-Chamada, pois estão vinculados às Cooperativas ou Empresas de Rádio-Táxi. Os

telefones das operadoras do sistema podem ser obtidos pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do DTP (2692-

3302, 2291-5416, 2692-4094) ou pela internet no site http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/
autorizacoes_especiais/index.php?p=230.
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O Congresso Nacional aprovou na

última quinta-feira (6/12) a proposta que

assegura aos taxistas o direito de passar

a concessão do alvará para seus herdei-

ros. Vetado em 2011, o texto segue no-

vamente para sanção da presidente

Dilma Rousseff.

De autoria do senador Renan

Calheiros (PMDB-AL), o Projeto de Lei

do Senado (PLS) 253/2009 foi aprova-

do com o texto do substitutivo da Câ-

mara dos Deputados ao projeto (PLS

253/09) do ex-senador Expedito Júnior

Senado aprova sucessão de
licença do serviço de táxi

(PR-RO), que assegura o direito de su-

cessão da autorização para a explora-

ção do serviço de táxi, permitindo aos

filhos continuar à atividade dos pais

ainda libera a venda das autorizações.

Com a nova redação, após a trans-

ferência, o veículo só poderá ser con-

duzido por uma pessoa habilitada, que

preencha todos os critérios exigidos na

expedição da autorização.

O substitutivo da Câmara também

atualiza a lei que trata das contribui-

ções previdenciárias de auxiliares de

motoristas autônomos (Lei

6.094/1974), para prever

que os auxiliares de condu-

tores individuais de veícu-

los rodoviários contribuirão

para o Regime Geral de Pre-

vidência Social de forma

idêntica aos contribuintes

autônomos.

Em São Paulo, o alvará de

estacionamento pode até ser

transferido de uma pessoa

para outra, mas a

comercialização da licença é

proibida. Em caso de morte do

permissionário o documento é

cancelado. (Com informações

do Senado Federal).
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Seguro do seu táxi é a garantia
de seu trabalho diário na praça

A Gente Nossa Corretora de Se-

guros (GNC) é a corretora especi-
alizada no segmento táxi. Instalar alar-
me, bloqueio de combustível e da par-
te 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 re-
cuperados e quando são boa parte está
batido. O taxista que trabalha 14 ho-
ras nas ruas está sujeito a todos os ris-

cos, portanto só o seguro garante
sua ferramenta de trabalho.

“A GNC como corretora espe-
cializada em táxi se coloca à dis-
posição dos taxistas, oferecendo
sempre com condições especiais.
Ao consultar um corretor, procu-
re se informar sobre as cobertu-
ras de terceiros, prejuízos provo-
cados por fogo, acidentes com ár-
vores, enchente, entre outros. O
acréscimo no valor do seguro é
mínimo para a sua segurança”.

Não adianta procurar por direi-
tos que não constam em sua apó-
lice. 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 re-
duzida nada mais é do que uma for-
ma de diminuir a participação do
segurado em caso sinistro. A ex-
periência do corretor nesse seg-
mento 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 segu-
radoras 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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Portaria n.º 182/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.
Transfere o ponto privativo de carga a frete nº 273,

(C.L.P.03.04.032-1) e dá outras providências. O DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e con-
soante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à
vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Pro-
cesso n.º 2012-0.307.448-0.

RESOLVE:

Art. 1º Tendo em vista a solicitação formulada pela
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, e em face de
seu estudo técnico determino: Transferir o ponto privativo nº
273 (C.L.P. 03.04.032-1), para estacionamento de carga a
frete, categoria camioneta - Tipo 1, (Subprefeitura da Mooca),
na própria Rua Almirante Barroso, da frente do nº 312 - lado
par, para a frente do nº 313 - lado ímpar, entre a Rua Mendes
Júnior e a Rua Joly, iniciando recuado a 12 metros da proje-
ção do alinhamento de construção com a Rua Joly, com 30
metros de extensão, capacidade para cinco vagas, e índice
de rotatividade igual a um carro por vaga, capacidade total
para cinco carros, e a ser sinalizado conforme projeto
NUMENC nº 351-0210/12-3.

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 sinali-
zação horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria nº 037/1994-DTP.G.

Portaria n.º 183/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.

Transfere o ponto privativo de táxi comum nº 2107,
(C.L.P. 03.04.041-0) e dá outras providências. O DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e con-
soante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à
vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento

Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do
Processo n.º 2012-0.307.451-0.

RESOLVE:

Art. 1º Tendo em vista a solicitação formulada pela
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, e em face de
seu estudo técnico determino: Transferir o ponto privativo nº
2107 (C.L.P. 03.04.041-0), para estacionamento de táxi, ca-
tegoria comum (Subprefeitura da Mooca), na própria Rua
Joly, do lado par, para o lado ímpar, em frente ao nº 421,
entre a Rua Sampson e a Rua Almirante barroso, iniciando
recuado a dois metros da projeção do alinhamento de cons-
trução com a Rua Almirante Barroso, com quinze metros de
extensão, capacidade para três vagas, e índice de rotatividade
igual a (três) carros por vaga, capacidade total para nove
carros, e a ser sinalizado conforme projeto NUMENC nº
901.0368/12-2.

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 sinali-
zação horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial  a Portaria nº 123/1996-DTP.G.

Portaria n.º 184/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.
Remaneja o ponto privativo de táxi comum nº 2492,

(C.L.P.06.24.013-5) e dá outras providências.O DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e con-
soante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à
vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Pro-
cesso n.º 2012-0.263.136-0.

RESOLVE:

Art. 1º Remanejar o ponto privativo nº 2492 (C.L.P.
06.24.013-5), para estacionamento de táxi, categoria co-
mum (Subprefeitura de Guaianazes), na própria Rua Dr.
Meira Penna, sem número, lado ímpar, lateral da Igreja,
de fronte ao Terminal Urbano e Estação Guaianazes da
CPTM, lado sul, entre a Rua Hipólito de Camargo e a
Av. Salvador Gianetti, iniciando recuado a 4,20 metros
da projeção do ponto de concordância (PC) com a Av.
Salvador Gianetti, com 25 metros de extensão, capaci-
dade para cinco vagas, e índice de rotatividade igual a
3,30 (três vírgula trinta) carros por vaga, capacidade to-
tal para 17 carros, e a ser sinalizado conforme projeto
NUMENC nº 911-0138/12-9.

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 sinali-
zação horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria nº 080/2007-DTP.G.

Portaria n.º 185/12 - DTP.GAB de 13 de novembro de 2012.

Reduz o índice de rotatividade do ponto privativo n.°
293, para estacionamento de táxi, categoria comum (C.L.P
20.04.078), e dá outras providências. O DIRETOR DO DE-
PARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o
disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à vista da
proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Pro-
cesso n.º 2012-0.306.519-8.

RESOLVE:

Art. 1º - Reduzir o índice de rotatividade do Ponto Pri-
vativo n.° 293 (C.L.P 20.04.078), para estacionamento de

táxi, categoria comum, na Rua Caiubi, (Subprefeitura da Lapa),
lado par, entre a Rua Monte Alegre e a Rua Cardoso de Almeida,
iniciando a 6,0 (seis) metros da projeção do alinhamento de
construção do lado par da Rua Cardoso de Almeida, com 87
metros de extensão, ressalvados 57 metros das guias rebaixa-
das e utilizadas, perfazendo uma extensão total útil de 30 metros,
capacidade para seis vagas e índice de rotatividade passando a
três carros por vaga, totalizando 18 carros.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, e em espe-
cial a Portaria n.° 130/09 - DTP.GAB.

Portaria n.º 186/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2950, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 02.08.001) e dá
outras providências. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e  consoante o disposto na Portaria n.º
037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela
Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2950 (C.L.P.
02.08.001), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Luis Dumont Villares (Subprefeitura de Vila Guilher-
me),  lado par, entre a Rua São Leôncio e a Rua Jair Moraes,
com 15 metros de extensão, capacidade para três vagas.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 307/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 187/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2951, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 02.08.027) e dá
outras providências. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º
037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela
Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2951 (C.L.P.
02.08.027), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Luis Dumont Villares (Subprefeitura de Vila Guilher-
me), lado par, entre a Rua Eduardo Espindola Filho e a Rua
Tenente Agenor Soares, com 15 metros de extensão, capacida-
de para três vagas e a ser desativado conforme Projeto
NUMENC nº 911.0158/12-0.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 308/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 188/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2952, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 02.08.003) e dá
outras providências. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º
037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela
Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2952 (C.L.P.
02.08.003), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Luis Dumont Villares (Subprefeitura de Santana), en-
tre  a Rua Padre José Rebouças e a Rua Sargento Mor Ramalho,
com 15 metros de extensão, capacidade para três vagas e a ser
desativado conforme Projeto NUMENC nº 911.0156/12-7.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 309/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 189/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2958, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 01.08.027) e dá
outras providências. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º
037/1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela
Divisão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2958 (C.L.P.
01.08.027), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Engenheiro Caetano Álvares (Subprefeitura de
Santana), entre a Rua Conselheiro Moreira de Barros e a Rua
Nabuco de Araújo, com 15 metros de extensão, capacidade
para três vagas.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 315/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 190/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2959, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 01.08.028) e dá
outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-
TES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/
GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planeja-
mento Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do
Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2959 (C.L.P.
01.08.028), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Engenheiro Caetano Álvares (Subprefeitura de
Santana), entre a Rua Pelegrino e a Rua Jardinésia, com quin-
ze metros de extensão, capacidade para  três vagas.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 316/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 191/12, DTP-GAB de 13 de novembro de
2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2966, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 01.06.028) e dá
outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-
TES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/
GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planeja-
mento Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do
Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2966 (C.L.P.
01.06.028), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Avenida Braz Leme, lado ímpar (Subprefeitura de Santana),
entre a Rua Eudoro Lemos de Oliveira e a Rua Dr. César, com
15 metros de extensão, capacidade para três vagas e a ser
desativado conforme Projeto NUMENC nº 911.0157/12-3.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 323/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 192/12, DTP-GAB de 13 de novembro de 2012.

Extingue o ponto privativo de táxi nº 2982, para estacio-
namento de táxi, categoria comum (C.L.P. 22.10.033) e dá
outras providências. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, e

consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/
GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planeja-
mento Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do
Processo n.º 2012-0.320.770-7.

RESOLVE:

Art. 1º Extinguir o ponto privativo nº 2982 (C.L.P.
22.10.033), para estacionamento de táxi, categoria comum, no
Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, (Subprefeitura
da Freguesia do Ó), entre a Rua Anastácio de Souza Pin-
to e a Rua Cel. Tristão, com 15 metros de extensão, ca-
pacidade para três vagas.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especi-
al a Portaria nº 279/09 – DTP.GAB.

Portaria n.º 193/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.

Transfere o ponto privativo de táxi, nº 1743,
(C.L.P.10.08.008-2) e dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPOR-
TES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/
GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planeja-
mento Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do
Processo n.º 2012-0.274.773-2.

RESOLVE:

Art. 1º Transferir o ponto privativo nº 1743 (C.L.P.
10.08.008-2), para estacionamento de táxi, categoria comum,
(Subprefeitura do Ipiranga), na própria Rua Francisco Peres,
sem  número, do lado ímpar para o lado par, entre a Rua do
Lago e a Rua Dr. Drausio de Alencar, iniciando recuado a 12,5
metros da projeção do ponto de concordância (PC) Rua Dr.
Drausio de Alencar, com 15 metros de extensão, capacidade
para três vagas, e índice de rotatividade igual a três carros por
vaga, capacidade total para nove carros, e a ser sinalizado con-
forme projeto NUMENC nº 911-0159/12-6.

Art. 2º - A transferência do ponto da forma descrita dar-
se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cida-
de 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 especi-
al a Portaria nº 338/1995-DTP.G.

Portaria n.º 194/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.

Transfere e amplia o ponto privativo de carga a frete nº
237, (C.L.P. 07.06.002-5) e dá outras providências. O DIRE-
TOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLI-
COS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e
consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e
à vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Proces-
so n.º 2012-0.312.835-1.

RESOLVE:

Art. 1º Tendo em vista a solicitação formulada pela
Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, e em face
de seu estudo técnico determino: Transferir e ampliar o
ponto privativo nº 237 (C.L.P. 07.06.002-5), para estaci-
onamento de carga a  frete, categoria camioneta - Tipo 1,
(Subprefeitura da Mooca), na própria Rua Tuiuti, da frente
do nº 1102 - lado par, para a frente do nº 1164 - lado
ímpar, entre a Av. Celso Garcia e a Rua Soriano de Sou-
za, iniciando avançado a 30,40 metros da projeção do
ponto de concordância (PC) com a Av. Celso Garcia, pas-
sando a contar com 18 metros de extensão, capacidade
para três vagas, e índice de rotatividade igual a um carro
por vaga, capacidade total para três carros, e a ser sinali-
zado conforme projeto NUMENC nº 911-0140/12-3.

Art. 2º - A transferência do ponto da forma descrita dar-
se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cida-
de 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 especi-
al a Portaria nº 361/2004-DTP.G.

Portaria n.º 195/12-DTP.GAB, de 13 de novembro de 2012.

Transfere o ponto livre de táxi comum rádio, (C.L.P.
17.04.506) e dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS-
PORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/
1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Di-
visão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.316.314-9.

RESOLVE:

Art. 1º Tendo em vista a solicitação formulada pela Com-
panhia de Engenharia de Tráfego – CET, e em face de seu
estudo técnico determino: Transferir o ponto livre
(C.L.P.17.04.506), para estacionamento de táxi categoria
comum rádio, (Subprefeitura de Pinheiros), na própria Ala-
meda Itú, entre a Rua Pamplona e a Alameda Campinas, em
dois segmentos como segue:Primeiro segmento: lado ímpar,
iniciando contíguo ao ponto de concordância (PC) com a
Alameda Campinas, com 54 metros de extensão, ressalva-
dos 24 metros de rebaixo de guias, capacidade para seis va-
gas; Segundo segmento: lado par, iniciando recuado a 6,20
metros da projeção do ponto de concordância (PC) com a
Alameda Campinas, com 9,40 metros de extensão, capaci-
dade para duas vagas; Totais do ponto: capacidade para 08
(oito) vagas, e extensão de 39,40 metros, e a ser sinalizado
conforme os Projetos NUMENC’s nº 181.0105/12-9 e nº
181.0104/12-2.

Art. 2º - A transferência do ponto da forma descrita dar-
se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Ci-
dade de São Paulo, e da implantação da respectiva sinaliza-
ção horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria nº 191/2004-DTP.G.

Portaria n.º 199/12-DTP.GAB, de 22 de novembro de 2012.

Transfere o ponto privativo de táxi comum nº 1591,
(C.L.P. 18.08.005-7) e dá outras providências. O DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e con-
soante o disposto na Portaria n.º 037/1990 – SMT/GAB e à
vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Pro-
cesso n.º 2012-0.295.319-7.

RESOLVE:

Art. 1º Transferir o ponto privativo de táxi nº 1591
(C.L.P.18.08.005-7), para estacionamento de táxi categoria
comum, (Subprefeitura de Pinheiros), em dois segmentos na
Rua Diogo Moreira, entre a Av. Brigadeiro Faria Lima e a
Av. Eusébio Matoso, como segue: Primeiro segmento: Trans-
ferir da Rua Matias Valadão, para a Rua Diogo Moreira, nº
132, lado par, iniciando avançado a 16 metros da projeção
da divisa dos imóveis, nº

132, e nº 124, com 15 metros de extensão, capacidade
para três vagas; Segundo segmento: na própria Rua Diogo
Moreira, lado par, altura do nº 81 oposto, iniciando avança-
do a 12 metros da projeção oposta do SPU nº 5/4539, com
15 metros de extensão, capacidade para três vagas; Totais
do ponto: capacidade para seis vagas, e extensão de 30,00
(trinta) metros, índice de rotatividade igual três vírgula três
carros por vaga, totalizando 20 carros, e a ser sinalizado con-
forme o Projeto NUMENC nº 911-0161/12-0.

Art. 2º - A transferência do ponto da forma descrita dar-
se-á após Publicação desta Portaria no Diário Oficial da Ci-
dade de São Paulo, e da implantação da respectiva sinaliza-
ção horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, em es-
pecial a Portaria nº 565/2007-DTP.G.

Portaria n.º 200/12 – DTP.GAB., de 22 de novembro
de 2012.

Reduz o espaço físico do ponto privativo n.° 2173, para
estacionamento de táxi, categoria comum (C.L.P 18.04.042),
e dá outras providências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS-
PORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/
1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Di-
visão de Planejamento Operacional, Projetos e Pesquisas –
DTP-1 através do Processo n.º 2012-0.190.708-6.

RESOLVE:

Art. 1º - Reduz o espaço físico do Ponto Privativo
n.° 2173 (C.L.P 18.04.042), para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Rua Fernando Albuquerque,
(Subprefeitura da Sé), lado ímpar, altura do nº 89 entre a
Rua Dona Teresa e a Rua Haddock Lobo, iniciando avan-
çado 15 metros do SPU 21/250, passando a contar com
20 metros de extensão, ressalvados 5 metros de guias
rebaixadas e utilizadas, perfazendo uma extensão total
útil de 15 metros, capacidade para três vagas, índice de
rotatividade igual a três carros por vaga, totalizando nove
carros e, a ser sinalizado conforme Projeto NUMENC
nº 911.0160/12-4.

Art. 2º - A operação do ponto da forma descrita dar-se-
á após a publicação desta Portaria no Diário Oficial da Cida-
de de São Paulo e a implantação da respectiva sinalização
horizontal e vertical.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário, e em es-
pecial a Portaria n.° 102/2000 - DTP.GAB.TID. 9.942.983 –
COBRATE – COOPERATIVA BRASILEIRA DE TRANS-
PORTE – CONTRATO N° 5318/12 /Solicitação de autori-
zação para substituição de veículo/I – INDEFIRO a autori-
zação para substituição de veículo, tendo em vista a mani-
festação da DRE interessada

Pontos de táxi que sofreram alterações estruturais
Nas edições de 23 e 27 de novembro, foram publicadas no Diário Oficial da Cidade portarias autorizando mudanças estruturais em alguns pontos de

táxi da cidade de São Paulo.  Ampliação, transferência, redução de espaço e extinção estão entre as ações realizadas pelo órgão. Confira abaixo a
integra das portarias autorizadas pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP):
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Este é um assunto de grande in-
teresse para toda a categoria, em 15
dias a disposição no site da Folha
do motorista, foi acessada mais de
400 vezes por internautas. Temos
recebido ligações de pessoas de
outros estados quando a demora na
atualização do site. Isto quer dizer
que muitos taxistas, que colocaram
prepostos em seus carros ou colo-
caram co-proprietário em seus
alvarás acompanha as informações
da FM pelo site.

Veja abaixo despacho da juíza

Liliane Keyko Hioki, em favor da

transferência do alvará ampara-

da na Lei 7.329.

Processo nº: 0039883-

72.2012.8.26.0053

Classe – Assunto Mandado de

Segurança - Serviços

Impetrante: Tatiana Rodrigues

de Gouveia

Impetrado: Diretor do Depar-

tamento de Transportes Públicos

Juiz(a) de Direito: Dr(a).
Liliane Keyko Hioki

Vistos.
Trata-se de mandado de segu-

rança com pedido de liminar
impetrado por TATIANA

 Transferência de alvará é a
matéria mais lida na internet

RODRIGUES DE GOUVEIA con-
tra ato praticado pelo Diretor do De-
partamento de Transporte Público do
Município de São Paulo,
objetivando a transferência do alvará
de estacionamento 037.867-22 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 do-
cumentos (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 se-
gurança. 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 reda-
ção que lhe foi dada pela Lei Muni-
cipal nº 7.953/73, permite a transfe-
rência do alvará de estacionamento
àqueles que preencham as exigênci-
as 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 transfe-
rência efetivada cumpre as exigên-
cias 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 arti-
go 20 da retro referida lei vedaria a

Se impresso, para conferência
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/
esaj, informe o processo 0039883-
72.2012.8.26.0053 e o código
1H0000002BHIS.

Este documento foi assinado di-
gitalmente 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 con-
veniência 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 transferên-
cia do alvará de estacionamento
(037.867-22) e do ponto privativo
2436 a Adilson Alves Martins, con-
firmando 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 neces-
sário.

P.R.I. São Paulo, 05 de novem-
bro de 2012.

Liliane Keyko Hioki Juiz(a) de
Direito

Advogada do processo Drª Rita
telefone do escritório ( 2062-3706).

PARECER Nº 1889/2012 DA COMISSÃO DE
TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TU-

RISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 304/2011.

Trata-se de projeto de lei, 304/2011 de autoria do Nobre Vereador
Salomão Pereira da Silva, que “Dispõe sobre limpeza e higiene nos esta-

belecimentos comerciais no município de São Paulo, fixação de tabelas de
preços dos alimentos e dá outras providências.”

Depreendem-se da justificativa apresentada pelo autor dois aspectos prin-
cipais. Primeiramente, fica demonstrada sua preocupação com as atuais con-
dições de higiene apresentadas nos estabelecimentos comerciais deste Muni-
cípio (principalmente de seus banheiros) e com a falta de bebedouros nestes
estabelecimentos. Num segundo momento, percebe-se sua intenção de zelar
pela proteção dos diretos consumidores (quanto à transparência nas relações
de consumo), sejam eles brasileiros ou estrangeiros.

A propositura cuida de normas sobre a disponibilização de sanitários
e bebedouros em estabelecimentos comerciais no Município de São
Paulo, tais como: bares, restaurantes,  lanchonetes, padarias, churrasca-
rias, clubes, supermercados, shoppings, postos de combustíveis e ou-
tros locais que atendam ao público e ofertem alimentação. Nesse fim,
em relação aos sanitários, propõe regras desde a necessária separação
entre  sanitários masculinos e femininos, até a manutenção, limpeza e o
oferecimento de material apropriado para o uso adequado destes locais.
Já no que se refere aos bebedouros, traz diretrizes a respeito da quanti-

Projeto do vereador Salomão Pereira aprovado na Comissão de Transportes
dade mínima que cada um desses estabelecimentos deverá possuir, vin-
culando essa quantidade à área construída.

Também, na proposta, há regras concernentes à fixação de tabelas de
preços dos alimentos comercializados em estabelecimentos do Municí-
pio, orientando que estas tabelas deverão ser expostas por meio de car-
tazes dispostos em locais visíveis, com  seus valores expressos tanto em
moeda local (Real), quanto em  moeda estrangeira (Dólar).

A CCJLP manifestou-se pela legalidade do projeto mediante a apresenta-
ção de um SUBSTITUTIVO, visando a adequá-lo ao ordenamento legal vi-
gente.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer FAVORÁVEL ao
projeto, nos termos do SUBSTITUTIVO apresentado pela CCJLP.

    Ante o exposto e considerando o relevante interesse público de que se
reveste a propositura, a Comissão de Trânsito,

Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia
é FAVORÁVEL ao projeto, nos termos do SUSTITUTIVO apresentado

pela CCJLP.
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turis-

mo Lazer e Gastronomia, em 05/12/2012.
AURÉLIO NOMURA (PSDB) – Presidente
SENIVAL MOURA (PT) - Relator
DAVID SOARES (PSD)
GOULART (PSD)
OLIVEIRA (PSD)
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Não perca serviço, se a empresa
que você atende exigir nota fiscal ele-
trônica, procure  a Coopetasp, emiti-
mos sob sua responsabilidade ou com
pagamento na conta da Coopetasp.
Será cobrada uma taxa de serviço,
mais 2% do ISS, Imposto Sobre Ser-
viço. “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 obri-
gado a se associar ou se manter asso-
ciado. Atendemos sócio e não sócio.
Quem desejar ingressar para usufruir
dos benefícios oferecidos, a
Coopetasp está à disposição”, ressal-
ta Salomão Pereira.

Oferecemos os seguintes serviços:
“emissão de nota fiscal; fornecimen-

“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimen-
to imediato evita que o seu proces-
so corra à revelia. Evite prolongar
o problema e arcar com os prejuí-
zos 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 pa-
gamento cartão, boleto, débito em
conta,  ou transferência de sua
conta para a conta da Coopetasp,
basta seguir as orientações do sis-
tema. Se preferir, compareça a
nossa sede. R. Napoleão de Bar-
ros, 20 - Vila Mariana. Telefone /
PABX (11) 2081-1015. E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.

  Clínica São Francisco:

* Av. Carlos de Campos,
509 - Pari.

* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
* Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.

 “Clínica médica ambulatorial
São Francisco, tem atendimento

CNH e cadastro,

renove 30

dias antes do

vencimento

Atendimento médico e dentista

Coopetasp a serviço dos taxistas

Comprovante de rendimento, lucro
cessante, carta de isenção, IPI e ICMS,

nota fiscal eletrônica, procure
a Coopetasp: atendemos

associado e não sócio.

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.

to de boleto; comprovante de ren-
da; cartas de lucro cessante e isen-
ção de IPI e ICMS; financiamento
pelo Banco do Brasil, Caixa ou ban-
cos privados; guincho 24 horas em
todo Brasil; atendimento jurídico;
recurso de multa; serviço de despa-
chante; renovação de cadastro; CNH
e CFC; folhas corridas; convênios
com clubes de campo, faculdades e
clínicas ambulatoriais para o asso-
ciado e família”, orientou o presi-
dente 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 ti-
pos 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.

de todas as especialidades, o valor
da consulta custa apenas R$ 50, para
o associado, esposa e filhos, com di-
reito até seis dependentes sem carên-
cia de idade. Todos os exames têm
50% de desconto, que após o resul-
tado 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”, ex-
plica Salomão. Atendimento com
hora marcada, retirar guia na sede
da Coopetasp.
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É bom sempre manter os taxistas
da cidade informados. Em 2011,
Salomão Pereira ocupou o cargo de
vereador durante 60 dias. Neste
período arregaçou as mangas e lu-
tou para defender os interesses da
classe e dos paulistanos. Uma das
conquistas que merece destaque é
a derrubada da obrigatoriedade da
contribuição sindical vinculada à
renovação do alvará, por meio de
uma ação no Ministério Público.

Enquanto esteve à frente do car-
go de vereador na Câmara Munici-
pal de São Paulo, apresentou 16
projetos em benefícios dos taxistas
e da população. Em parceria com a
categoria, Salomão lutou e conse-
guiu derrubar a obrigatoriedade das

  Em dois anos taxista ganhou espaço, Salomão Pereira, por
meio do MP derrubou a Contribuição Sindical

faixas zebradas nos táxis de São Pau-
lo. A união trouxe bons resultados
para todos os envolvidos nessa ação,
porém, a mesma coisa não ocorreu
nas urnas. Os 23.174 votos recebi-
dos não foram suficientes para elegê-
lo vereador. A divisão proposta pelo
sindicato lançando um candidato
para dividir votos atrapalhou os in-
teresses da categoria.

Salomão assumiu um compro-
misso sério com os taxistas tais
como: permitir a transferência de
alvará; liberar as faixas de ônibus e
corredores; dar andamento aos pro-
jetos apresentados, inclusive o de
redução da penalidade da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH); ga-
rantir o direito de o taxista parar na

zona azul, para almoço e melhorar o
atendimento no Departamento de Trans-
portes Público (DTP), eram todos os
itens de interesses da categoria.

Mais uma vez, Salomão chama a
atenção da categoria. “Contribuição
sindical não é imposto público para
ser vinculada a documento do mu-
nicípio. Como também não pode ser
receita exclusiva para o sindicato.
Sua receita tem de ser das mensali-
dades. Todo o documento público
não pode ser vinculado a pagamen-
to do que não pertence a prefeitura.

A revogação do decreto 52066,

artigo 4º, por força do Ministério
Público, evitou a exploração dos
taxistas na renovação do alvará, com
sustentação do prefeito, secretário,
diretor etc. Se fosse aberto uma CPI,
contra a prefeitura, para explicar ar-
recadação deste dinheiro, a situação
se complicaria para o prefeito e as-
sinou o decreto.

“Em 2013, certamente os taxistas
receberão as guias novamente em
suas casas. Ninguém é obrigado pa-
gar o que não comprou, fica a crité-
rio de cada um, o nome já fala con-
tribuição. Como no início de 2011,

Para o conhecimento da categoria, veja cópia do processo

do Ministério Público acionado por Salomão Pereira que

colocou fim à Contribuição Sindical.

o alvará só era renovado mediante
o pagamento. O medo de muitos
taxistas ocasionou o pagamento de
sete mil guias em 2012. O decreto
foi revogado em audiência em 8 de
setembro de 2011, processo:
(001426.2011.02.009/9)”, frisou
Salomão Pereira.

No Rio de Janeiro, o sindicato
exigia um valor de quase R$ 130,00
pela contribuição sindical, porque
também estava vinculada à renova-
ção do alvará. Os taxistas não acei-
taram recorreram à justiça e o juiz
determinou o pagamento de R$
5,70, que a partir de janeiro será
cobrado  R$ 7,17.  “É isso que de-
termina a nota técnica  “zero cin-
co” do Ministério do Trabalho para
os autônomos”, lembra Salomão.

Mesmo sem alcançar o posto de
vereador, Salomão continuará a
defender a bandeira dos quase 24
mil eleitores que confiarem em seu
trabalho. “Tenho certeza que jun-
tos faremos a diferença”, garantiu
Salomão Pereira.  Acesse a página
no facebook:
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
folhadomotorista.
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PA R E C E R
Nº 1624/2012

DA COMIS-
SÃO DE PO-

LÍTICA URBANA, METROPO-
LITANA E MEIO AMBIENTE
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº
337/11

Trata-se do Projeto de Lei nº
337/11, de autoria do nobre Verea-
dor Salomão Pereira da Silva, que
dispõe sobre a inspeção e remoção
de árvores comprometidas, e que
estejam colocando em risco a vida
do munícipe no município de São
Paulo, e dá outras providências.

Em sua justificativa, o autor des-
ta propositura cita que este Projeto
de Lei objetiva a prevenção de aci-
dentes com a queda de árvores so-
bre veículos, residências e vias pú-
blicas, causando muitos transtornos
e prejuízos em nossa cidade. Pro-
põe ainda, o aproveitamento do
material resultante da remoção des-
tas árvores para venda para empre-
sas que usam fornos como, por
exemplo, carvoarias, pizzarias, pa-
darias e outros estabelecimentos,

Podendo de esta forma ser gera-
da uma receita, a ser revertida em

Projeto do vereador Salomão Pereira sobre remoção
 de árvores comprometidas é discutido na Câmara

benefício das escolas públicas do
município.

A Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Legislação Participativa ma-
nifestou-se pela legalidade deste
Projeto de Lei, por considerar que o
mesmo foi elaborado no exercício
regular da competência legislativa
desta Câmara Municipal, consoante
se depreende do artigo 30, inciso I,
da Constituição Federal.

Em decorrência de uma solicita-
ção de informações ao Poder Exe-
cutivo foram recebidos esclareci-
mentos de diversos órgãos munici-
pais competentes, concluindo pela
inviabilidade desta propositura. Den-
tre os principais motivos
elencados cita-se que a matéria
abordada já se encontra devida-
mente contemplada na legislação
vigente neste município.

Em razão das informações pres-
tadas, a Comissão de Política Urba-
na, Metropolitana e Meio Ambi-
ente, embora considerando o as-
pecto meritório da preocupação
apresentada, se manifesta contra-
riamente à aprovação do Projeto de
Lei nº 337/11.

Sala da Comissão de Política Ur-
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bana, Metropolitana e Meio Ambi-
ente, em 31/10/2012

Carlos Neder – PT
Dalton Silvano - PV
Juscelino Gadelha – PSB
Paulo Frange – PTB – Vice-Pre
“Em todas as fortes chuvas que

ocorrem nos finais de ano e nos três
primeiros meses de cada ano, o que
se ver é árvores caída atrapalhando
o trânsito e ocasionando prejuízo, a
moradores, proprietários de veículos
e caos no trânsito. Mesmo assim para
a prefeitura é normal, por falta de
uma lei que responsabilizem o mu-
nicípio pelos danos causados aos
munícipes”.

O presente projeto é uma pre-
venção, retira-se a árvore compro-
metida e planta outra em seu lugar,
assim vamos renovando e garantin-
do uma condição de vida melhor
para o povo de nossa cidade. Espe-
ro que o prefeito do (PT) Hadadde,
seus técnicos e secretários, que ini-
cia uma nova gestão  a partir de
primeiro de janeiro de 2013, vejam
esta situação de forma diferente e
quem sabe este projeto possa ser
aprovado em favor do povo desta
cidade. “Esta situação é comum,
nenhum vereador, vai defender pro-
jeto de vereador que está de fora”,
declarou Salomão, autor do projeto.
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Mudança entra em vigor a
partir de 1º de abril de 2013

A partir de abril de 2013, o código do Registro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam)  terá mais dois números e passará a ter 11 dí-
gitos. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran),
a mudança é necessária porque a quantidade de veículos emplacados
no Brasil está próxima ao limite de numeração.

 Atualmente, o Renavam é composto por nove dígitos e essa modi-
ficação não altera o módulo de cálculo. Os números antigos continua-
rão os mesmos e serão acrescidos zeros à esquerda.

A alteração dos códigos é realizada desde março em parceria com
os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) e a Polícia Rodoviá-
ria Federal. A alteração será automática. Os testes do novo sistema
começarão em 1º de fevereiro de 2013.

O Renavam é um número de identificação do veículo que apresen-
ta informações  sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as carac-
terísticas originais do carro. Para a expedição do Certificado de Re-
gistro de Veículo, por exemplo, o órgão executivo de trânsito consul-
ta esse cadastro.

RENAVAM
TERÁ MAIS

DOIS
DÍGITOS

Mudança entra em vigor a
partir de 1º de abril de 2013

Foto: Marcelo Camargo/ABr

Diário Oficial de 29 de novembro de 2012.
PORTARIA N.º 197/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca TOYOTA, Modelo  ETIOS SEDAN XLS 1.5, para a

prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias CO-
MUM, COMUM RÁDIO e ESPECIAL, na Cidade de São Paulo.

HELDER PEREIRA, DIRETOR 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 – 0.313.480-
7, CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais n.º 11.518/74, 16.896/80, 22.015/86, e
posteriores alterações,

RESOLVE:

Veículos homologados para o serviço de táxi da capital
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas categorias COMUM, COMUM

RÁDIO e ESPECIAL, o veículo da Marca TOYOTA, Modelo ETIOS SEDAN XLS 1.5, sendo
vedada a utilização de teto solar.

Art. 2.º - Fica reprovada a utilização do veículo especificado no Art. 1.º para a Categoria Luxo.
Art. 3.º - O veículo especificado no artigo 1.º desta Portaria deverá atender aos demais requisi-

tos previstos na legislação vigente aplicável à espécie.
Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Portaria n.º 198/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca TOYOTA, Modelo  ETIOS SEDAN XS 1.5, para a

prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias CO-
MUM, COMUM RÁDIO e ESPECIAL, na Cidade de São Paulo.

HELDER PEREIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANS-
PORTES 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 – 0.313.479-3, CONSIDERANDO o dispos-
to nos Decretos Municipais n.º 11.518/74, 16.896/80, 22.015/86, e poste-
riores alterações,

RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas cate-

gorias COMUM, COMUM RÁDIO e ESPECIAL, o veículo da Marca
TOYOTA, Modelo ETIOS SEDAN XS 1.5, sendo vedada a utilização de
teto solar.

Art. 2.º - Fica reprovada a utilização do veículo especificado no Art.
1.º para a Categoria Luxo.

Art. 3.º - O veículo especificado no artigo 1.º desta Portaria deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente aplicável à
espécie.

Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação
PROC: 2012–0.313.480-7 - Toyota do Brasil LTDA./ Pedido de ho-

mologação para que o veículo Marca TOYOTA, Modelo ETIOS
SEDAN XLS 1.5, possa ser utilizado na prestação de Serviço de Trans-

porte Individual de Passageiros – Modalidade

Táxi – nas Categorias Comum, Comum-Rádio, Especial e Luxo, no
Município de São Paulo./I – Ante os elementos de convicção carreados ao
processo, em especial o parecer técnico constante às folhas 24, que acolho
como razão de decidir, DEFIRO o pedido de homologação do veículo
Marca TOYOTA, Modelo ETIOS SEDAN XLS 1.5, para a prestação de
Serviço de Transporte Modalidade Individual de Passageiros – Modalida-
de Táxi, Categorias Comum, Comum-Rádio e Especial, no Município de
São Paulo - sendo vedada a utilização de teto solar, e INDEFIRO para a
Categoria Luxo;
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Após circular por um longo pe-
ríodo com um antigo Volkswagen
Santana ano 2001, o taxista João
Aparecido Moreira resolveu nome-
ar um co-proprietário em seu alvará
para aumentar os rendimentos e
conseguir trocar de veículo.

Em 2009, intitulou Edivaldo
Moraes Matos co-proprietário do
alvará. Inicialmente, o trabalho cami-
nhava bem, porém decorridos alguns
meses a dupla entrou em desenten-
dimento. A desavença chegou ao De-
partamento de Transportes Públicos

  Há oito anos com alvará, taxista tem documento cassado
(DTP), que instaurou um processo de
cassação por locação de alvará de-
nunciado por Edivaldo.

Sem alternativas, Moreira recor-
reu ao vereador Salomão Pereira,
que conseguiu solucionar o proble-
ma. O co-proprietário foi
desvinculado do alvará. Aparente-
mente, a situação estava soluciona-
da, mas o processo de cassação es-
tava correndo. Aparecido comprou
um carro novo e voltou a trabalhar,
renovou o alvará de 15 de outubro
de  2012 até 15 de outubro de 2013.

Quase um ano depois, recebeu uma
intimação para comparecer ao DTP
em 6 de dezembro, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o veículo
de placa ELW9205 e recebeu a
triste notícia que seu alvará ha-
via sido cassado em 13 de no-
vembro de 2012.

Desesperado, Aparecido procu-
rou o defensor da categoria,
Salomão Pereira, que encaminhou
o taxista a um advogado para ten-
tar salvar seu alvará. “O táxi é
meu ganha pão. Comprei financi-
ado em vários anos e se perder o
alvará como vou pagá-lo sem tra-

balhar. No DTP me informaram,
caso eu não compareça para re-
tirar as placas, o órgão faz a bai-
xa pelo sistema e o carro será
apreendido pela fiscalização,
como táxi  fr io”,  desabafou
Moreira.

Salomão, por sua vez, protes-
tou. “Se eu tivesse sido eleito
você e tantos outros não teriam
esses prejuízos. Apresentei vári-
os projetos em favor dos taxistas
contra esses abusos do poder pú-
blico. Como os taxistas dividi-
ram voto, agora, outra oportuni-
dade só em 2016”, lamenta.

Foto: Mário Sergio Almeida
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Mais um taxista de São

Paulo é vítima de golpe. Em

12 de julho, o permissionário,

que prefere não se identifi-

car, foi parado por um pas-

sageiro Hospital do Câncer

da capital. O homem infor-

mou ao motorista que antes

necessitava passar em uma

clínica localizada na Alame-

da Barros, região de Santa

Cecília, para buscar a espo-

sa e após seguiria para São

Caetano do Sul.

Segundo a vítima, ao che-

garem a clínica o homem

desceu do carro e solicitou

que aguardasse. “Ele entrou

para buscar a esposa. Após

cinco minutos ele voltou e

pediu para eu esperar mais

um pouco, pois ela iria de-

morar”, relata.

O homem então retornou

a clínica e voltou alguns

minutos depois com uma

nota rasgada de R$ 50.

Segundo o homem, a nota

foi entregue pela clínica

Os golpes dos malandros
como troco do serviço. “Ele perguntou

se eu aceitaria o dinheiro, mas eu me re-

cusei”, explica.

Mais uma vez, o suposto passageiro

entrou na clínica e logo em seguida saiu.

“Ele me perguntou se eu tinha troco para

R$ 100, para que a esposa não pegasse

aquela nota de R$ 50,00 como troco”.

Inocentemente, o taxista tirou do bol-

so R$ 100 e entregou ao homem. “Conti-

nuei esperando por um longo tempo e ele

não retornou”, lembra a vítima, que foi

até a clínica. “Perguntei na recepção so-

bre ele, mas informaram que não havia

passado ninguém com aquelas descrições.

Fui até o andar superior e obtive a mes-

ma resposta. Foi aí que me toquei que

havia entrado no golpe do dinheiro em-

prestado”, relata.

“Ao sair da clínica, uma das funcionári-

as perguntou o que havia acontecido, expli-

quei o fato e ela falou que não fui o primeiro

taxista lesado a cair nesse golpe”.

Atenção

De acordo com a descrição do taxista,

o homem que aplicou o golpe tem as

seguintes características: “ele é mo-

reno, tem aproximadamente 1,70

metros e estava bem vestido (unifor-

me de motorista particular, camisa

azul)”, descreve.

Assim como esse taxista, outros tam-

bém podem ter sido vítimas desse

golpista. Portanto, fique atento e evite

falar de sua vida com o passageiro e o

mais importante seja cordial, mas nun-

ca empreste dinheiro.

Diversos tipos de golpes são notici-

ados pela Folha do Motorista, como o

de recarregar cartão, o de pessoas fin-

gindo ser padre, delegado, juiz, repre-

sentantes de empresas internacionais,

donos de comércios famosos, fingir ter

feito deposito em conta, emprestar car-

tão de crédito, e tantos outros golpes,

são praticados pelo falso passageiro.

Não seja a próxima vítima, esteja sem-

pre atento. Cuidado, nesta data que é

muito propicio, aos malandros, em bus-

ca de dinheiro.
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Usar táxi compensa mais que carro próprio
Carla Guedes Ferreira

Em São Paulo é mais vantagem
usar o serviço de táxi do que o pró-
prio veículo. A constatação é de um
levantamento realizado pela revis-
ta Exame em parceria com a escola
de educação financeira Academia
do Dinheiro.

Considerando o percurso de ida
e volta do trabalho em dias úteis,
só compensa usar o próprio veículo
quando a distância ultrapassar oito
quilômetros por trecho, do contrá-
rio é mais conveniente solicitar o
serviço de táxi.

Realizado entre cinco cidades
brasileiras, inclusive São Paulo, o
levantamento considerou um veícu-
lo de R$ 30 mil, a distância percor-
rida diariamente de 7km/h, mais os
gastos com estacionamento, IPVA,
licenciamento, seguro, combustível,

manutenção e depreciação no valor
do automóvel. Na capital paulista,
por exemplo, a pessoa economiza R$
1.277,10 escolhendo o táxi.

Segundo Mauro Calil, professor
de educação financeira, o motorista
consegue avaliar qual a melhor alter-
nativa de transporte colocando as
despesas na ponta do lápis. “É preci-
so considerar o custo do automóvel
como um todo, incluindo não só o
consumo de combustível, mas tam-
bém o IPVA, manutenção e desvalo-
rização entre outros gastos”, orienta.

Em São Paulo, pelas conclusões
do estudo, possuir um carro é algo
para ricos. “Quanto mais caro o
veículo, maior será sua desvalo-
rização na revenda. Portanto, o
táxi leva vantagem nesse quesito”,
conclui o educador.

Tabela de comparação entre veículo comum e o táxi
SÃO PAULO

Crédito: www.academiadodinheiro.com.br

Distância percorrida Km/dia.....................................................7

Valor do Carro .........................................................................R$ 30.000,00

Depreciação anual % ..............................................................20%

Depreciação anual R$ .............................................................R$ 6.000,00

Combustível R$/litro ................................................................R$ 2,79

Consumo Km/litro ....................................................................8

Combustível anual (1 dia útil ida e volta) .................................R$ 1.328,04

Licenciamento .........................................................................R$ 62,70

Seguro Obrigatório ..................................................................R$ 101,16

IPVA ........................................................................................R$ 1.200,00

Manutenção anual ...................................................................R$ 1.200,00

Seguro anual ...........................................................................R$ 1.450,00

Estacionamento anual .............................................................R$ 2.000,00

Custo anual do carro ...............................................................R$ 13.341,90

Táxi

Bandeirada ..............................................................................R$ 4,10

Tarifa R$/km ............................................................................R$ 2,63

R$ por corrida ..........................................................................R$ 22,85

Corridas no mês (1 ida e 1 volta) .............................................44

R$ táxi no ano .........................................................................R$ 12.064,80

A Academia de Dinheiro
disponibiliza uma planilha para o
motorista fazer o controle de gasto.

Para solicitar acesse o site
www.academiadodinheiro.com.br e
clique na área de contato.
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00 ATENDIMENTO 24 HS

S. Paulo e Grande S. Paulo.

Av. Alcântara Machado, 70,

Mooca - S. Paulo  03102-000

Funerária

Meta 2000

F: 9574-1276 3275-4247

firmino.emidio@terra.com.br

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 Palio Adventure 07 R$: 25 mil com-
pleta baixa km F: 99763-8072 Rubens.
Procuro 2º motorista metro Barra Funda
carro direto tratar c/ Luiz F: 99312-3882.
Vendo titulo chame táxi F: 99897-8619.
Vendo prefixo Coopertax R$ 45 mil e conti-
nua com ele alugado, pago R$ 600,00 men-
sal tratar c/ 192 da Coopertax F: 99126-
8226.
Meriva 1.4 max 11/12 completa na garan-
tia c/ 30.000,00 km, revisada F: 99992-7165
Sr.José
Zafira 2.0 elite 09/09 completa ar, direção
e trio elétrico, som F: 99975-8888 Eduar-
do.

Vendo titulo Ligue táxi R$ 20 mil á vista ou

entrada + parcelas Tratar c/ Ricardo F:

99293-8585.

Vendo titulo da Ligue táxi e uma moto

Tenere 750, em bom estado F: 96200-4536

/ 98578-1781 Raimundo.

Procuro alvará para alugar c/ ou s/ ponto.

pgo ate R$ 1200,00 se estiver completo fi-

nancio o próprio carro ou assumo a divida

sou particular e não quero compromisso

com radio táxi  e nem dividir alvará meio

período sou taxista á taxista F: 96881-1247.

Troca-se ponto na Assembléia legislativa

ponto 1156 por ponto com menor movimen-

to F: 7743-1593 Alison.

Waldemar Mendes Deseja a amigos e

clientes.

Feliz Natal e Ano novo, estaremos fecha-

do ate 07/01/2013.

Vendo Idea Attractive 10/11, alugo alvará

falar c/ Clayton F: 97022-6768.

 Vendo prefixo Coopertax R$ 35.000,00 +

30 R$ 1.000,00 F: 99238-5108 Martins.

Vendo jogo completo de bancos em couro

original e 4 rodas esportiva todos da

Spacefox Sportline semenovo, falar c/Luis

F: 98230-6696.

Vendo 4 rodas esportivas originais Gm

seminnovo medida 165/55 R 14 falar c/ Luis

F: 98230-6696.

Renda extra ganhe R$ 800,00/mês traba-

lhando 15 min. Por dia, na internet atraveis

de franquia Gonçalves F: 95962-8415 (Tim)

Id 2*995.

*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.

Em 9 de novembro, a Polícia Ci-
vil prendeu um taxista clandestino que
atuava no Aeroporto de Congonhas,
zona sul da capital. Levado à dele-
gacia, o homem responderá por
exercício ilegal da profissão.

Segundo a Divisão de Portos, Ae-

Taxista clandestino é
preso em Congonhas

roportos e Proteção a Turistas e Dig-
nitários (DPPATD), o suspeito
ofereceu o serviço a um passagei-
ro que desembarcou de um cole-
tivo de empresa aérea. A equipe
seguiu os dois até o estaciona-
mento e surpreenderam o taxista

cobrando o valor de R$
70 para levar o cliente
até a Vila São José.

Para inibir a clan-
destinidade e oferecer
mais segurança aos
passageiros, segundo
a polícia, as operações
de fiscalização nos ae-
roportos serão inten-
sificadas.

TAXISTA GPS “Tablet”

com Tv, 3G, wifi, tudo

em um só aparelho e

variedade de produtos

importados a preço

“IMBATIVEIS”

falar c/ Nobre

F: 99522-9000.

VENDO

CARRO E

ALUGO

ALVARÁ

F: 99156-2609

C/ LAURO.
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