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Processos de transferência de

alvará DEFERIDOS pelo diretor

do DTP. Taxista agradece a admi-

nistração pela mudança. Pág. 22

Transferência de

Alvará processos

deferidos

Carta de rendimento, lucro

cessante ou nota fiscal procure a

Coopetasp. Mesmo os inadimplentes

com a Coopetasp ou Sindicato se-

rão atendidos. Será cobrada uma taxa

de serviço. Pág. 20

Mais um taxista é assassinado na Zona Sul, Jorge Faleiros do Espírito Santos, do ponto Shopping

Morumbi,  é a décima quarta vítima de bandidos  neste ano. Pág. 34

Carta de rendimento

 para o carro Okm

Violência na classe

Montadoras que confirmaram a participação: GM, Toyota, Volkswagen, Honda e

Fiat. Será o maior evento já realizado na categoria dos taxistas.  “Convido os amigos

taxistas e família para virem à festa de aniversário de 29 anos da Folha do Motorista e

adquirir o seu carro OKM. Traga suas cartas para garantir o faturamento de seu carro

novo e aproveitar as promoções do dia. Serão servidos mil quilos de churrasco mais

um “BOI NO ROLETE”, convidou  Salomão Pereira. Pág. 26

Se for renovar ou contratar, a GNC Gente Nossa

Corretora de Seguros se destaca em 1º lugar.

Ligue: 5572-3000.

Seguro para o seu táxi

Foto: Divulgação

Foto: Mário Sergio Almeida

Foto: Mário Sergio Almeida
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Nas últimas edições, a Folha do Motorista, infelizmente, apre-
senta aos leitores um triste retrato da violência contra taxistas.
Somente neste ano, 14 motoristas de táxi morreram nas mãos
de criminosos.

Em praticamente todas as situações, nenhum suspeito foi re-
conhecido nem preso. Ao contrário, estão livres nas ruas para
continuar a roubar e matar trabalhadores e pais de família. Até
agora, não houve ação efetiva das autoridades para conter a
criminalidade.

Para tentar minimizar os efeitos da violência contra a catego-
ria, Salomão Pereira, editor da Folha do Motorista e diretor
presidente da Coopetasp (Associação dos Coordenado-
res e Permissionários Taxistas em Pontos de Táxi de São
Paulo), investiga tecnologias para garantir a segurança dos
motoristas da praça.

Garantir a vida e a segurança da população, são os desafios
enfrentado pelo Estado. É preciso formular e implementar es-
tratégias de combate à violência condizentes com as mudanças
de nossa atual sociedade.

Assim como os bandidos estão cada vez mais ousados e
qualificados no crime, os órgãos públicos devem também se
organizar e elaborar estratégias para garantir a redução da vio-
lência. Também está na hora de nossa sociedade começar a
agir, cobrando ações mais efetivas de combate à violência e
mudanças significativas.

Insegurança e
medo na praça

Diário Oficial de 5 de abril de 2013.
PORTARIA N.º 039/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca NISSAN, Modelo LIVINA X-GEAR 1.8 SL AT, para

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

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribui-
ções 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 2013-0.061.975-
5, CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Municipais n.º 11.518/74, 16.896/80, 22.015/86, e
posteriores alterações,

RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas categorias COMUM, CO-

MUM RÁDIO e ESPECIAL veículo da marca NISSAN, modelo LIVINA X-GEAR 1.8 SL AT.
Art. 2.º - O veículo especificado no artigo 1.º desta Portaria deverá atender aos demais requisitos

previstos na legislação vigente aplicável à espécie.
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Portaria n.º 040/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca MERCEDES, Modelo C180 SEDAN 1.8 16V AUTO-

MÁTICO 4P 156 CV, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO , ESPECIAL e LUXO, na Cidade de
São Paulo.

Veículos homologados para o serviço de táxi da capital

O interessado voltou a exercer seu labor como mo-
torista profissional junto ao município. No entanto, ao
se expirar a permissão, o DTP - Departamento de
Transporte Público não permitiu o acesso ao documento
renovado, em virtude do que dispõe o artigo 9º, §1º,
letra “a”, da Lei Municipal nº 7.329, de 11 de julho
de 1969, que nega a inscrição ao requerente por

constar condenação por crime doloso.

Após entrar com pedido na Justiça, obteve liminar:
Motivo, contudo, que não guardando qualquer cor-

relação lógica com a atividade profissional para cujo
exercício é necessário obter-se alvará, é de se afastar incontinenti. Com efeito,
segundo a Constituição da República de 1988, é livre o exercício de qualquer
atividade profissional, de forma que somente se admite como válida uma res-
trição ao exercício de atividade profissional quando se revela prevalecente o
interesse público. E no caso em questão, a ausência de qualquer correlação
lógica entre o motivo que conduz à restrição ao exercício da atividade profis-
sional de taxista obsta que o Poder Público Municipal, por ato da Autoridade
impetrada, negue a expedição do alvará ao impetrante, cujas condições pes-
soais (estar em livramento condicional), aliás, indicam a urgente necessidade
de que se lhe dê a plena possibilidade do exercício de uma ocupação profissi-
onal, sem o que sua ressocialização poderá ficar comprometida. Destarte, de-
clarando, em cognição sumária, a ilegalidade dessa restrição (condenação cri-
minal por crime doloso), e a afastando, presentes os requisitos legais, CON-
CEDO a medida liminar para assegurar ao impetrante, TAXISTA, a imediata
renovação do alvará necessário ao exercício da atividade de taxista.

Em conclusão, para valer seu direito o interessado deve procurar um advo-
gado de sua confiança a fim de que possa entrar com a ação, desta forma,
poderá retornar ao trabalho, graças ao olhar atento do Judiciário.

RETIFICAÇÃO: INCRIÇÃO/RENOVAÇÃO
NO CONDUTAX COM CONDENAÇÃO CRIMINAL
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A importância do
seguro de seu táxi

O taxista, por estar exposto ao
trânsito das grandes metrópoles,
precisa cuidar da segurança de sua
ferramenta de trabalho. Colisões e
roubos ocorrem diariamente, mui-
tas vezes, táxis estão envolvidos.
Não basta dirigir com atenção e
cuidado, pois uma pequena distra-

ção ou mesmo uma fechada pode
ocasionar uma grande dor de cabe-
ça, com prejuízo financeiro. Em al-
gumas situações, por não ter um
seguro bem contratado o taxista
acaba prejudicado e acionado judi-
cialmente em caso de acidentes com
terceiros. Isso sem falar no medo de

todo motorista! Ter seu veículo rou-
bado. Nesse caso é preciso reco-
meçar praticamente do zero, com-
prar um carro novo às pressas, sem
carta de isenção, sendo obrigado a

fechar negócio em condições
desfavoráveis.

Para evitar esse
tipo de situação

p r e v i n a - s e ,
pesquise t ire
suas dúvidas e
contrate um
bom seguro
para o seu auto-
móvel, com
c o r r e t o r a s

especializadas,
pois o sinistro de um

táxi é bem mais comple-
xo do que o de um veículo particular e
requer conhecimento especifico, adqui-
rido com experiência de mercado.

Existem diversas opções de
contratação que vão desde um se-
guro básico com cobertura apenas
para o veículo até um seguro com-
pleto com terceiros lucros cessantes

franquia reduzida etc.
A GNC Seguros é especializa-

da em seguro táxi e por isso pos-
sui condições de mercado imbatí-
veis. Além disso, possuímos uma
equipe especializada em serviços
que vão desde a contratação até o
sinistro. Nossos profissionais estão
sempre à disposição para esclare-
cer qualquer dúvida no decorrer da
vigência do seguro.

Além de táxi, trabalhamos tam-
bém com seguros de veículos par-
ticulares, condomínio, empresarial,
residencial, vida, entre outros.

Ao renovar ou contratar um segu-
ro novo para o seu táxi ou particular
consulte a GNC Seguros onde você
encontra atendimento personalizado,
além de profissionais com ampla ex-
periência no mercado.

A GNC Seguros esta localiza-
da na Rua Dr Bacelar nº 21 Vila
Clementino ao lado do sindicato
dos taxistas. Cotações podem ser
solicitadas pelo (11) 5572-3000 ou
pelo e-mail:
gnc@gncseguros.com.br.

Foto: Divulgação
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A Nissan apresentou no Salão de Nova York 2013 a ver-
são para cadeirantes do NV200, modelo conhecido como o
‘Táxi do Futuro’, e do utilitário esportivo Pathfinder híbrido
reestilizado.

A nova versão do Pathfinder, prevista para chegar às con-
cessionárias dos Estados Unidos em setembro, possui um
motor a gasolina 2.5 superalimentado, que trabalha com
outro elétrico de 15 kW. Os dois estão conectados ao siste-
ma de controle híbrido Nissan Intelligent Dual Clutch (em-
breagem dupla inteligente da Nissan). A versão híbrida custa
US$ 30.250 mil (R$ 60.500).

Outro destaque é a versão acessível para cadeiras de
rodas do NV200, modelo escolhido para equipar toda a frota
de táxis da cidade de Nova York a partir deste ano. O mo-
delo acessível traz uma rampa na traseira e um inédito siste-
ma de retenção, que oferece segurança e rapidez na acomo-
dação das cadeiras de rodas. A adaptação foi feita pela
empresa de origem indiana BraunAbility.

 Nissan apresenta
táxi  acessível em

NOVA YORK
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“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimento
imediato evita que o seu processo
corra à revelia. Evite prolongar o
problema e arcar com os prejuízos
no futuro, como apreensões do ve-
ículo 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 con-
ta para a conta da Coopetasp, bas-
ta seguir as orientações do sistema.
Se preferir, compareça a nossa
sede. R. Napoleão de Barros, 20 -
Vila Mariana. Telefone /PABX (11)
2081-1015.

E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.

  Clínica São Francisco:
* Av. Carlos de Campos, 509

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

 “Clínica médica ambulatorial
São Francisco, tem atendimento de

CNH e cadastro,

renove 30

dias antes do

vencimento

Atendimento médico e dentista

Coopetasp a serviço dos taxistas

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

atendimento será necessário um car-
tão magnético, que dá o direito em
um dos três endereços. A valida-
de do cartão é  de um ano, o titu-
lar paga R$ 20 e o dependente R$
10”, explica Salomão. Atendimen-
to com hora marcada, retirar guia
na sede da Coopetasp.
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Carta de rendimento ou lucro
 cessante procure a Coopetasp
“MESMO QUE VOCÊ ESTEJA COM MENSALIDADE ATRASADA NA COOPETASP OU EM SEU SINDICATO, SE

PRECISAR  DE CARTA DE RENDIMENTO OU LUCRO CESSANTE NOS PROCUREM. AOS INADIMPLENTES, SERÃO

COBRADOS TAXA DE SERVIÇO, E JÁ SAI COM O DOCUMENTO EM MÃOS”

A Coopetasp

disponibiliza um vale

abastecimento de R$

40 aos taxistas que se

associarem por 12

meses. Para os planos

de seis meses, um vale

combustível 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 o valor

que  economiza, consegue pagar as

mensalidades”, 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.

Não perca serviço, se a empresa que você atende exigir nota fiscal
eletrônica, procure  a Coopetasp, emitimos sob sua responsabilidade ou

com pagamento na conta da Coopetasp. Será cobrada uma taxa de serviço
mais 2% do ISS (Imposto Sobre Serviço). “Nós ajudamos em seu faturamento”.

 “Nos procure, estamos instalados à Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, próximo à Avenida Sena Madureira. Conforme assegura a Constitui-
ção Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Aten-
demos sócio e não sócio. Quem desejar ingressar para usufruir dos benefícios
oferecidos, a Coopetasp está à disposição”, ressalta Salomão Pereira.

Oferecemos os seguintes serviços: “emissão de nota fiscal; fornecimento de
boleto; comprovante de renda; cartas de lucro cessante e isenção de IPI e
ICMS; financiamento pelo Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados; guin-
cho 24 horas em todo Brasil; atendimento jurídico; recurso de multa; serviço
de despachante; renovação de cadastro; CNH e CFC; folhas corridas; convê-
nios com clubes de campo, faculdades e clínicas ambulatoriais para o associa-
do e família”, orientou o presidente Salomão Pereira.

Plano para associa-se
São oferecidos três tipos de planos para se associar: três meses, seis meses

e o de 12 meses. Mensalidades a partir de R$ 33 mais taxa bancária. Com
direito a guincho R$ 40 mais taxa bancária. “Carta de rendimento e lucro
cessante, aos não sócios é cobrada uma taxa de serviço”, avisou.

“Providenciamos carta de isenção, IPI e ICMS,
  atendemos  associado e não sócio”
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Diário Oficial de 12 de abril de 2013.
TRANSFERÊNCIA DE ALVARÁ DE

ESTACIONAMENTO
PROCESSO: 2013-0.053.676-0 /

MIGUEL ANGEL GONZALEZ ABAD
Cumpridas aos  procedimentos, nos

termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e re-
gulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 030.178-26 da forma
requerida. O não comparecimento no pra-
zo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente

PROCESSO: 2013-0.053.373-7 / JOÃO
PADILHA SANCHES

Cumpridas aos  procedimentos, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e re-
gulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 037.156-20 da forma
requerida. O não comparecimento no pra-
zo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.050.960-2 /
GIOVANI GUERRIERI

Cumpridas aos procedimentos, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e re-
gulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 034.869-23

da forma requerida. O não compareci-
mento no prazo de 90 (noventa) dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.053.896-8 / MIL-
TON BISPO DOS SANTOS

Cumpridas aos procedimentos, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e re-
gulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 037.425-20 da forma
requerida. O não comparecimento no pra-
zo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.051.722-7 /
LEONARDO JAN WRONSKI

Assunto: Transferência de Alvará de
Estacionamento

Cumpridas todas as formalidades le-
gais e regulamentares exigidas para este
procedimento, nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-
ores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 002.719-
26 da forma requerida.  O não compareci-
mento no prazo de 90 dias, a partir desta
publicação, implicará no arquivamento
dopresente.

PROCESSO: 2013-0.046.822-6 /
FLORIVAL CAMARGO

I – Ante os elementos de convicção
que instruem o presente, cumpridas todas
as formalidades legais e regulamentares
exigidas para este procedimento, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 026.795-23 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias,
a partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.046.797-1 / SE-
BASTIÃO AFONSO FAGUNDES

  Processos de transferências de alvará deferidos pelo DTP
 Nesta primeira quinzena de abril, foram atendidas 38 solicitações de transferência.

Confira abaixo a lista com os processos deferidos pelo órgão:

Cumpridas todas as formalidades legais
e regulamentares exigidas para este proce-
dimento, nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 e regulamentações posteriores,
DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 011.337-21 da
forma requerida.  O não comparecimento no
prazo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.045.942-1 / FARIDE
MATIAS DE FARIA

Cumpridas todas as formalidades legais
e regulamentares exigidas para este proce-
dimento, nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 e regulamentações posteriores,
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento nº 024.320-21,da forma
requerida. O não comparecimento no prazo
de 90 dias, a partir desta publicação, impli-
cará no arquivamento do presente.

Diário Oficial de 10 de abril de 2013.
PROCESSO: 2013-0.063.252-2 /

SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA
Cumpridas os procedimentos, nos ter-

mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 002.019-28
da forma requerida. O não comparecimento
no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta
publicação, implicará no arquivamento do
presente.

PROCESSO: 2013-0.050.886-4 / HE-
LENA FELIX DA CRUZ YOSHIDA

Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
000.767-24 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.047.379-3 / MARIA
GISELDA ARO

Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
030.136-26 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.051.399-0 /
AUGUSTO TREVISAN

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 025.614-25 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.050.862-7 / OSMAR
JOSE DA SILVA

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 006.973-20 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-

vamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.045.838-7 / FRAN-

CISCO DE MELO GOMES
Cumpridas os procedimentos, nos ter-

mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 032.556-20 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.042.969-7 / DIRCEU
DE SOUZA SANTOS

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 005.805-20 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.039.048-0 / MA-
RIA FERNANDA DE FREITAS FERREIRA

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 011.779-23 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.034.683-0 / JOSE
MAZELLI FILHO

Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 022.564-28 da forma requerida.. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.029.857-6 / MARTA
SANTOS ROMERO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 010.343-24 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

Diário Oficial de 6 de abril de 2013.
PROCESSO: 2013-0.056.502-7 / DIVA

BENEDICTA SAVANT GRECCO
Cumpridas os procedimentos, nos ter-

mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
017.881-24 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.049.437-5 / LOU-
RENÇO VALENTIM DE CERQUEIRA

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 009.764-23 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.045.955-3/ FRAN-
CISCO MACÁRIO PRIMO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 020.565-26 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.045.580-9 / ISA
MARIA ALVES ROSA

Cumpridas  os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 000.276-26 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.028.913-5 /
ADILSON ARIAS

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 015.129-27 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.026.850-2 /
VALDICE BARBOSA DE LIMA

Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 040.596-20 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.022.632-0 /
JOSE DA SILVA PATRICIO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 040.364-25 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.021.819-0 /
AILTON DOS SANTOS FIGUEIREDO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 011.095-29 da forma requerida. O
não comparecimento no prazo de 90 dias, a
partir desta publicação, implicará no arqui-
vamento do presente.

Diário Oficial de 5 de abril de 2013.
PROCESSO 2013-0.041.209-3

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM
INCORREÇÕES NO D.O.C. DE 03/04/
2013 ÀS FOLHAS 22

PROCESSO: 2013-0.041.209-3 / SILVIA
REGINA ASSUMPÇÃO DE ANDRADE

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
024.154-29 da forma requerida. O não com-
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parecimento no prazo de 90 (noventa) dias,
a partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

Diário Oficial 4 de abril de 2013.
PROCESSO 2013-0.041.209-3

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM
INCORREÇÕES NO D.O.C. DE 03/04/2013
ÀS FOLHAS 22

PROCESSO: 2013-0.041.209-3 / SO-
LANGE LEITE PENTEADO

Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
024.154-29. O não comparecimento no pra-
zo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

Diário Oficial de 2 de abril de 2013.
PROCESSO: 2012-0.332.324-3 /

BELÉM VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
Ante os elementos de convicção que

instruem o processo, DEFIRO o requeri-
mento inicial, ficando condicionada a
efetivação das transferências, desde que
cumpridas as demais exigências e formali-
dades, conforme artigo 1° da Portaria n°
114/08, de 05 de maio de 2008. O não com-
parecimento no prazo de 90 dias, a partir
desta publicação, implicará no arquivamen-
to do presente.

PROCESSO: 2013-0.045.211-7 /
EUFLAVIO BARBOSA SANTOS DA SILVA

 Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 001.434-21.
O não comparecimento no prazo de 90 dias,
a partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.043.536-0 / ESME-
RALDA MARQUES RIBEIRO DA SILVA

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 020.832-
21.O não comparecimento no prazo de 90
dias, a partir desta publicação, implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.041.209-3 / SOLAN-
GE LEITE PENTEADO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 024.154-29.
O não comparecimento no prazo de 90 (no-
venta) dias, a partir desta publicação, impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.041.182-8 / ISAURA

DE SIMONI CASTELHANO
Cumpridas os procedimentos, nos ter-

mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 036.296-
27. O não comparecimento no prazo de 90
(noventa) dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.040.865-7 LUIZA
PEREIRA DOS SANTOS VERISSIMO

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 005.697-
20. O não comparecimento no prazo de 90
(noventa) dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.014.810-8 /
DANIELA TOMA DE MORAES

 Cumpridas os  procedimentos, nos ter-
mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 e regulamentações pos-
teriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 001.684-
24.  O não comparecimento no prazo de 90
(noventa) dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2012-0.325.304-0/
EUDECIA MARIA DOS SANTOS

RODRIGUES
 Cumpridas os  procedimentos, nos ter-

mos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei
Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
009.163-23.  O não comparecimento no pra-
zo de 90 (noventa) dias, a partir desta pu-
blicação, implicará no arquivamento do
presente.

PROCESSO: 2013-0.010.906-4/
ROBERTO DA SILVA DOTTORE

Cumpridas os procedimentos, nos ter-
mos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-
mentações posteriores, DEFIRO o pedi-
do de transferência do Alvará de Estacio-
namento nº 020.068-20.   O não compareci-
mento no prazo de 90 (noventa) dias, a
partir desta publicação, implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.020.486-5 /
TAKESHI TOMICURA

 Cumpridas todas as formalidades le-
gais e regulamentares exigidas para este
procedimento, nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-
ores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 026.137-
27. O não comparecimento no prazo de 90
(noventa) dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.

Em homenagem ao aniversário dos 29 anos da Folha do Motorista,  e o
editor do Jornal Salomão Pereira, comemorado em 12 de abril, alunas da es-
cola da Legião da Boa Vontade (LBV) visitaram, na última segunda-feira (15/
4), a redação do jornal.

Na ocasião, o editor Salomão Pereira recebeu das estudantes Carolina Sil-
va e Beatriz Santos um cartão assinado pelas crianças da instituição, além de um
lindo quadro de ‘Feliz Aniversário’ com mensagens de agradecimento e sucesso.
Também participaram da visita a pedagoga Normeli Moreno e os representantes
de relacionamento da LBV Luiz Barcelos e Rosevalte dos Santos.

De acordo com Santos, a Folha do Motorista tem sido um importante par-
ceiro na divulgação das atividades da instituição. “Esse respeitado veículo con-
tribui com as nossas ações, por meio de suas matérias”, ressaltou.

Carolina e Beatriz formalizaram a Folha do Motorista o convite para visitar
as instalações da instituição. “Aguardamos a visita de vocês. Teremos um enor-
me prazer em recebê-los”, convidou as jovens.

No fim da visita, o grupo da LBV e a equipe da Folha do Motorista se
reuniram para tirar uma foto, registrada pelo fotógrafo da Folha Mário de Almeida
e também pelo representante da LBV Luiz Barcelos.

 Estudantes da Legião da Boa Vontade
 prestam homenagem a Folha do Motorista

Representantes da LBV visitam redação da Folha do Motorista

Dois suspeitos de assaltarem um taxista, na última terça-feira

(9/8), foram detidos pela Polícia Militar. O crime ocorreu no bair-

ro Jardim Paulista, centro de São José dos Campos.

De acordo com informações da polícia, os

criminosos entraram no veículo se fingindo

de passageiro. No decorrer da corrida, anun-

ciaram o assalto e ao tentarem fugir foram

surpreendidos e detidos pela PM. Os homens

foram encaminhados ao 1º Distrito Policial da

cidade. (Com informações do portal G1)

Polícia prende
assaltantes de
taxista em São

José dos Campos

Foto: Mário Sergio Almeida
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Em 2011, o vereador Salomão Pereira apresentou um projeto isentando do

Controlar os veículos convertidos para Gás Natural Veicular (GNV). Na ocasião,

também foi levantada a questão sobre liberar do procedimento veículos com até

três anos de fabricação. “Esses automóveis já saem de fabrica obedecendo às

normas de emissão de poluente. Portanto, não há necessidade de vistoria. Mas, o

vereador José Américo do PT, relator desse projeto deu parecer pela sua

ilegalidade. Agora, a inspeção ganhou um novo rumo”, destacou.

“Como não fui eleito e o projeto foi reprovado por ilegalidade na Comissão de

Constituição e Justiça (CCJ), refis outra proposta e repassei ao vereador Floriano

Pesaro. Não tenho informações se ele protocolou”, declarou o vereador.

Salomão aprovou as mudanças. “O Controlar é mais uma máquina de tirar

dinheiro do povo que foi criada pela administração de Gilberto Kassab. Com a troca

de administração o povo aguardava mudanças e a mais esperada pelo novo prefeito

Fernando Haddad era o fim do monopólio do Controlar”, elogiou Salomão.

“Sou totalmente contra que os carros da Grande São Paulo, como ABCD,

Guarulhos, Osasco e Barueri, Cotia, Taboão sejam penalizados com

o pagamento da taxa de R$ 47,44. Não podemos penalizar ou

proibir que carros de outros municípios circulem na capital.

Temos de considerar que a cidade de São Paulo está

rodeada por todos estes municípios. Fica até  difícil

distinguir o limite de um município ao outro, estão todos

habitados”, analisou Salomão.

“Espero que o prefeito não vete alguns artigos alterados

pela Câmara Municipal, assim como ocorria com Kassab que

vetava quase todos os projetos votados e aprovados pelos

vereadores”, alertou Salomão.
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Inspeção veicular tem
novo critério, veículos

com até três anos de
fabricação estão isentos
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Taxista está chegando o momento
de comprar o carro novo. No sába-
do (27/4), a Folha do Motorista, em
comemoração aos seus 29 anos, re-
aliza a 11ª edição do Feirão do Táxi,
no Clube CMTC (Avenida Cruzeiro
do Sul, 808 - Ponte Pequena).

27 de abril é data do grande Feirão do Táxi
1.300 quilos de churrasco serão servidos

Música, comida, diversão, sorteios de prêmios,

carros OKM e muitas oportunidades para toda a família

“Convido todos os taxistas e seus
familiares para essa grande festa. Na
ocasião, estarão presentes as
montadoras  Toyota ,  GM,
Volkswagen, Fiat, Honda, Renault
e Nissan, com seus concessionári-
os”, ressaltou Salomão Pereira,

editor da Folha do Motorista e
organizador do Feirão do Táxi.

Os 100 primeiros taxistas que
fecharem negócio serão presen-
teados com uma linda camiseta
com caricaturas, para a esposa
ou filhos.

A Copa do Mundo está chegando,
taxista traga suas cartas de isenção  ao
Feirão, para fechar negócio e aprovei-
tar as oportunidades de negócios. Aten-
dimento a partir das 8h até ás 17h30.

Os organizadores montarão uma
infraestrutura completa, com área de
lazer para as crianças, estacionamento
grátis para mil veículos, além de praça
de alimentação e o tradicional “BOI
NO ROLETE”.  Ao todo serão ser-
vidos 1.300 quilos de churrasco e re-
frigerante, tudo oferecido gratuitamente
aos taxistas, família e convidados.
Cerveja será cobrada aparte pela di-
reção do clube, assim limita-se o con-
sumo. Se preferir tome sem álcool.

 Para os taxistas a entrada é li-
vre, basta ir com o seu táxi. Pegar
um cupom na entrada preencher
para participar dos sorteios de
blindes que serão oferecidos pelos

clientes e Folha do Motorista.
350 carros vendidos em 2012
Na edição do Feirão do Táxi de

2012, foram comercializados 350
veículos. “Neste ano, em virtude da
Copa do Mundo de 2014, espera-
mos um aumento considerável das
vendas. São Paulo é uma das sedes
do maior evento esportivo mundial.
Em 2014, milhares de turistas visita-
rão a capital e o táxi é o nosso cartão
de visitas. A categoria deve se orga-
nizar para atender essa demanda com
qualidade, conforto e comodidade.
Um veículo novo faz toda a diferença
e o feirão oferece a oportunidade do
taxista sair na frente”, avalia Salomão.

O vereador, que consagrou uma
votação de 23.174 voto, e não foi
eleito, aproveitará a ocasião para
agradecer os taxistas e familiares. Para
a festa foram convidados o gover-
nador do Estado Geraldo Alckmin,
o prefeito Fernando Haddad, seu
secretário de Negócios Jurídicos,
o diretor do Departamento de
Transportes Público (DTP) Daniel
Telles Ribeiro e o secretário dos
Transportes Jilmar Tatto.

EXPOSITORES

Os interessados em participar do Feirão do Táxi devem entrar

em contato com a Folha do Motorista pelo

telefone (11) 5575-2653 (Falar com Ana Cláudia ou

Salomão). “Garanta a sua participação, o Feirão do Táxi é o único

evento direcionado aos taxistas que gera bons negócios”.

Fotos: Mário Sergio Almeida
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A violência está aterrorizando os
taxistas de São Paulo. Nos dois primeiros
meses do ano, 13 condutores foram as-
sassinados durante tentativa de assal-
to. Em todos os casos, nenhum dos
bandidos foi preso devido à ausência
de provas ou testemunhas que auxili-
em na captura dos suspeitos.

Defensor dos interesses da categoria,
Salomão Pereira, editor da Folha do Moto-
rista e diretor presidente da Coopetasp
(Associação dos Coordenadores e
Permissionários Taxistas em Pontos de
Táxi de São Paulo), investiga no merca-
do alternativas para aumentar a segu-
rança dos taxistas e intimidar a ação de
bandidos.

Uma das sugestões de Salomão é a ins-
talação de câmeras no interior do veículo.
“Utilizado nos Estados Unidos, Tóquio,
China e outros países desenvolvidos, es-
ses aparelhos servem para monitorar as
ações ocorridas dentro do carro durante a
corrida, garantindo a segurança do con-
dutor e do passageiro”, esclareceu.

Para ele, a classe precisa começar a se
mobilizar. “Alguém precisa fazer, senão às
coisas vão continuar acontecendo e che-
fes de família continuarão a serem assas-
sinados por bandidos. Como representan-
te dessa categoria no Legislativo e tam-
bém como integrante da Coopetasp estou
buscando no mercado um sistema de se-

Salomão busca alternativas para
 garantir a segurança dos taxistas

gurança para atender todos e levar os
acontecimentos ao conhecimento do co-
mando da polícia militar e do governo”,
ressaltou.

A instalação de câmeras nos táxis tam-
bém auxiliará a polícia a identificar e pren-
der os criminosos. “Na maioria dos casos,
esses suspeitos ficam impunes devido à
falta de provas. Com a filmagem, acredito
que esse problema será resolvido e os
delinquentes migrarão para outra área. Os
táxis existem nas cidades para prestar servi-
ço à população”, explicou Salomão.

Jorge Spínola, vice-presidente da São
Paulo Rádio Táxi, elogia a ideia de instalar
câmeras nos táxis. “Isso ajudará bastante
os taxistas, pois contribuirá para inibir a
ação de bandidos”, destacou.

Para escolher um produto que atenda
as necessidades dos taxistas, Salomão está
realizando pesquisas com empresas do mun-
do inteiro. “Já fiz algumas reuniões com
distribuidores internacionais. Agora,
p r e c i s a m o s  d e f i n i r  o  m o d e l o  d e
câmera e conscientizar  os taxistas
sobre a importância de usar o equipa-
mento”, explicou.

Em 2 de abril, o representante da JCCom,
empresa de tecnologia, Castro participou de
uma reunião com a diretoria da Coopetasp.  Na
ocasião, foi apresentado um tipo de câmera cujo
modelo não foi aprovado pela diretoria.

“Precisamos de uma câmera que grave
o momento em que o taxista
estiver servindo ao passagei-
ro. Tenho conhecimento que
esse equipamento está con-
dicionado a um DVR, que ar-
mazena as imagens em um car-
tão durante uma ou duas se-
manas. Não queremos nada
muito sofisticado, com
rastreador e GPS, pois enca-
rece o produto”, explicou
Salomão.

Castro ficou de encontrar
no mercado um aparelho que

atenda as exigências e necessidades dos
taxistas. “No momento não tenho esse equi-
pamento, mas vou buscar uma alternativa”,
prometeu.

Alvos-fáceis

Nos últimos meses, a categoria tem sido
alvo de criminosos. A onda de violência
contra os taxistas vem atingindo vários es-
tados brasileiros. No começo de abril, três
motoristas foram assassinados na mesma

noite em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
mais baleado que permanece hospitaliza-
do. Revoltados com os crimes, dezenas de
taxistas foram às ruas protestar contra a
violência. Além de Porto Alegre e São Pau-
lo, os taxistas das cidades de Maceió (AL)
e Curitiba (PR) também saíram em carreata
para exigir medidas de combate à violên-
cia. A categoria espera atenção e rigor das
autoridades para solucionar o problema.

Foto: Mário Sergio Almeida
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As montadoras interessadas no
segmento taxista devem marcar pre-
sença no Feirão do Táxi, que será
realizado em 27 de abril, no Clube
CMTC (Avenida Cruzeiro do Sul,
808 - Ponte Pequena).

 Desde a primeira edição do even-
to, realizada há dez anos, será a pri-
meira vez que a montadora Toyota e
seus concessionários interessados no
segmento vão participar.

Aos poucos a montadora conquis-

Toyota confirma participação no
Feirão do Táxi realizado em 27 de abril

ta espaço e a preferência dos taxistas.
Neste ano, a Toyota liberou às vendas
diretas do Etios (sedã e hatchback)
para taxistas, frotistas e locadores. A
japonesa prevê encerrar 2013 com a
comercialização de 7,5 mil unidades do
modelo.

Segundo Rubens Oliveira, gerente
de vendas diretas da Toyota, o seg-
mento de táxi é muito importante para
a marca. “Campeão de vendas no Bra-
sil, o Corolla está sendo bem aceito

pelos taxistas. Além desse modelo,
também estamos disponibilizando a
categoria com um preço bastante atra-
tivo o Etios”, explicou.

“Com duas isenções, o Etios
está à disposição dos taxistas com pre-
ço ao alcance de  todos. O taxista vai
ficar surpreendido com o preço deste
carro no feirão.  Acredito que, nenhu-
ma montadora possui um veículo
com  valor mais baixo. A Toyota é
uma marca conhecida mundialmen-
te e seus veículos são muito usados
no serviço de táxi em países desen-
volvidos. Queremos alcançar a lide-
rança dos taxistas da cidade de São
Paulo e outros Estados, seguindo o
mesmo exemplo dos países onde
somos líderes de vendas neste seg-
mento”, assegurou Oliveira.

“O Feirão do Táxi é muito impor-
tante para o taxista. O evento reúne
marcas importantes do segmento
automotivo. Essa será nossa primeira
participação, mas com certeza estare-
mos presentes em várias outras edi-
ções”, ressaltou.

Após um longo período, a

montadora conseguiu desenvolver um
veículo robusto para atender a classe
e com valor ao alcance de todos o
Etios. “Quem entra em um veículo
Toyota percebe a diferença no con-
forto, na segurança e na durabilida-
de”, destaca o gerente.

Os modelos da Toyota são sinôni-
mos de baixa manutenção, exceto as
trocas de pastilha e óleo. “Essa
aprovação temos do consumidor
geral e com certeza também tere-
mos da categoria taxista da cida-
de de São Paulo. No Feirão do
Táxi, colocaremos à disposição
cinco concessionárias os modelos
Corolla e Etios”.

Considerado um dos maiores even-
tos direcionados a categoria, o Feirão
do Táxi oferece aos profissionais da
praça excelentes oportunidades para
a troca do veículo. “Orientou que o
taxista leve suas cartas de isenção
para garantir as promoções do dia e
faturamento. Acho importante a parti-
cipação da esposa filhos, afinal todos
vão poder usar o carro que ele prefe-
rir no dia”, alertou Rubens.

Foto: Divulgação

Rodoviária Novo Rio terá fiscalização permanente

Para combater o transporte pirata e a ação ilegal de taxistas na ‘Novo Rio’, segundo maior terminal rodoviário do país, por onde passam diariamente
milhares de pessoas, a Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro implantou um novo sistema de fiscalização que funcionará durante 24 horas.

O terminal será monitorado por câmeras de vigilância, com imagens em tempo real direcionadas ao Centro de Operações da prefeitura. Além disso, o
efetivo da Guarda Municipal será ampliado e a Polícia Militar intensificará a ronda no entorno da rodoviária com patrulhamento dia e noite.

Para o secretário de Transportes do Rio de Janeiro, Carlos Roberto Osório, somente com fiscalização 24 horas será possível garantir um serviço de
transporte adequado aos que chegam e partem da cidade maravilhosa. (Com informações da ABr)

Objetivo é acabar com os táxis ilegais
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C.N.P.J. 52.630.704/0001-41
OFÍCIO JF. amr. nº 03/2013
SÃO PAULO, 09 DE ABRIL DE

2013.
EXMO. SR. DR.
VALMIR DA SILVA PINTO
DD. PRESIDENTE DA CÂMA-

RA MUNICIPAL DE PRESIDEN-
TE PRUDENTE E DEMAIS VERE-
ADORES DA CÂMARA.

Senhor Presidente,
Pelo presente venho agradecer a

grande homenagem que recebi de
Vossa Excelência com os demais ve-
readores.

Receber uma homenagem do por-
te de uma Câmara Municipal como a
de Presidente Prudente para mim é
uma honra e uma grande alegria, ja-
mais esquecerei.

Eu, como Presidente da Federa-

FEDERAÇÃO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

ção dos Taxistas Autônomos do Esta-
do de São Paulo – “FETACESP”,
como vice-presidente da Confedera-
ção Nacional do Transportes – “CNT”
e também como membro da Diretoria
da Câmara Interamericana de Trans-
portes – “CIT” sinto-me honrado pe-
los votos de congratulações e pelo re-
conhecimento dessa estimada câmara.

Sendo só para o momento,  apro-
veitamos o ensejo para elevar nossos
protestos da mais alta estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,
José Fioravanti

Presidente
RUA URUPIARA, 107 –

SANTANA – 0232-000 – SÃO
PAULO – TEL/FAX: (05511) 2221-
5433/ 2221-5132.

federacao@fetacesp.speedycorp.com.br

AVENIDA CEL. JOSÉ SOARES
MARCONDES, 1200 – CEP:
19010-081 – CX. POSTAL 294

FONE/FAX: (18) 2104-4300 –
PRESIDENTE PRUDENTE – SP.

E-mail:
cmpp@camarapprudente.sp.gov.br -

Home Page:
camarapprudente.sp.gov.br

OF. Nº 0313/2013
Ref. Reqto. Nº 0403/16
Aprovado em Sessão Ordinária de

11 de março de 2013.
PRESIDENTE PRUDENTE,

PAÇO MUNICIPAL
“FLORIVALDO LEAL”, EM 25

DE MARÇO DE 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE

PREZADO SENHOR,
Sirvo-me do presente para sub-

meter à apreciação de Vossa Senho-
ria, REQUERIMENTO aprovado
por esta Edilidade, em Sessão Ple-
nária do Legislativo Prudentino.

Aproveito a oportunidade para
apresentar a Vossa Senhoria votos de
estima e elevada consideração.

VALMIR DA SILVA PINTO
Presidente

Ao Senhor  JOSÉ FIORVANTI
RUA JÚLIO PRESTES, Nº 130
JARDIM AVIAÇÃO
19.020-440 – PRESIDENTE

PRUDENTE – SP
D.M

REQUERIMENTO Nº 00403/16
Sessão Ordinária de : 11/03/2013
Autor: Vereador VALMIR DA

SILVA PINTO
REQUEIRO À MESA, ouvido

o Doto Plenário, nos termos regimen-
tais, sejam consignada na Ata dos
Trabalhos da presente Sessão Ordi-
nária, votos de congratulações com
o Senhor JOSÉ FIORAVANTI, Pre-
sidente da Federação do Sindicato
dos Taxistas e Membro da Confe-
deração do Sindicato dos Taxistas,
por sua capacidade profissional à
frente dessas instituições, pessoas
dedicada e empenhada em fazer o me-
lhor a cada dia. Seu trabalho em favor
do próximo faz de você um exemplo.
Sempre honesto e humilde trabalhan-
do para o bem estar de todos ao seu
redor. Desejo que a cada dia obtenha
sucesso em sua vida. Parabéns.

“Conserve os olhos fixos num ideal
sublime, e lute sempre pelo que de-
seja, pois só os fracos desistem e só

Câmara Municipal de
Presidente Prudente

quem luta é digno de vitória!”.
Requeiro ainda que, da aprovação

deste, seja oficiado ao Senhor JOSÉ
FIORAVANTI – Rua Júlio Prestes, nº
130 – Jardim Aviação – Cep. 19-020-
440 – Presidente Prudente – SP, apre-
sentando os cumprimentos do
Legislativo Prudentino.

Plenário “Dr. Francisco Lopes Gon-
çalves

Correia”, em 06 de março de 2013.
VALMIR DA SILVA PINTO

Vereador
D.M

APROVADO
RECEBIDO EM 11 DE 03 DE

2013 S E S S Ã O
DE 11 DE 03 DE 2013

MAURO ALVES DOS SANTOS
Diretor Geral
Av. Cel. José Soares Marcondes,

1200 – Centro – CEP: 19010-081-
Cx. Postal: 294 – Fone: (18) 2104-
4300 – Presidente Prudente – SP.

www.camarapprudente.sp.gov.br
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Carla Guedes Ferreira

O taxista Jorge Faleiros do Espírito

Santo, de 59 anos, foi assassinado duran-

te uma tentativa de assalto na sexta-feira

(5/4), na região da Zona Sul de São Pau-

lo. A vítima foi abordada ao chegar em

casa por dois homens.

“Ele colocou o carro na garagem e

desceu para fechar o portão quando dois

homens anunciaram o assalto e atiraram.

Quando o genro dele saiu para verificar

a discussão, meu irmão já estava caído”,

explicou Mário do Espírito Santo Silva,

que também é taxista.

Revoltados com a morte de mais

um companheiro de praça, cerca de

300 taxistas realizaram uma manifes-

tação na noite de sábado (6/4). Eles

acompanharam o carro funerário com

o corpo da vítima, desde a saída do

Instituto Médico Legal (IML) na Zona

Sul até o Cemitério Parque Jardim das

Flores, em Cotia.

Em seguida, o grupo seguiu para o

Palácio dos Bandeirantes. “Entrega-

Mais um taxista é assassinado na Zona Sul

Motorista é a décima quarta vítima neste ano
mos uma carta com pedido de seguran-

ça a um representante do governa-

dor Geraldo Alckmin, que garantiu

empenho na investigação do caso”,

informou Silva.

Há 30 anos trabalhando como taxista,

Faleiros era considerado tranquilo pelos

colegas de profissão. “Ele era uma exce-

lente pessoa. Trabalhava direito sem ar-

rumar confusão com ninguém. Agora, nós

queremos a prisão desses elementos”, de-

sabafou o companheiro de praça Wilmar

Barbosa.

Faleiros, que era viúvo, deixou dois

filhos e dois netos. A família está muito

abalada com a violência e espera ação

das autoridades. “A gente fica sem es-

perança e sem apoio. Não sente mais

firmeza nas coisas. A gente fica como

um soldado que foi para a guerra e vol-

tou traumatizado”, relatou o irmão da

vítima e ainda criticou a ação dos Direi-

tos Humanos. “Hoje, se fala tanto em

direitos humanos, mas eles só defendem

os bandidos, agora o taxista nem é lem-

brado. Isso é revoltante, esse grupo de-

veria ser extinto”.

Para Silva, os ladrões estão cada vez

mais organizados na execução dos cri-

mes. “Acho que estão surgindo novas

modalidades de roubos a taxista. A pri-

meira os criminosos cercam o motoris-

ta de um lado e o passageiro do outro.

A segunda eles abordam o profissional

ao chegar em casa. Essas ações, inclu-

sive foram informadas ao representan-

te do governador”, alerta.

Segundo a delegada assistente do

98ºDP, Marina Abigail Schimith Carrei-

ra, quanto o delegado assistente do

43ºDP, Luis Guilherme Brandão Pi-

nheiro, todos os casos de registrados

são devidamente investigados, entre-

tanto é baixo o número de boletins de

ocorrência de roubos a taxistas na

Avenida Cupecê.

As autoridades enfatizaram a impor-

tância do registro dos boletins de ocor-

rência, somente assim a Polícia Civil e a

Polícia Militar, por meio de um trabalho

de inteligência, intensificarão o policia-

mento nas devidas regiões.

Foto: Mário Sergio Almeida

A obrigatoriedade de pagamento
da contribuição sindical para os
taxistas da cidade de São Paulo vin-
culada à renovação do alvará, foi
derrubada pelo vereador Salomão
Pereira, que ingressou com uma ação
no Ministério Público contestando a
cobrança, vinculada a um documen-
to público, por falta de legitimidade.
O pagamento é facultativo, paga
quem quer.

Contribuição sindical está fora de qualquer documento público em SP
Por decisão do MP o prefeito re-

vogou o artigo 4º do decreto 52066,
pelo decreto 52627/2011 tornando
sem efeito a exigência.  “Essa decisão
foi uma vitória para a categoria”,
alegou Salomão Pereira. Cabe res-
saltar que, a decisão é valida so-
mente aos taxistas da cidade de São
Paulo.

Segundo o vereador, o prefeito à
época Gilberto Kassab, o diretor do

Departamento de Transportes Públi-
cos, (DTP), o secretário de transpor-
te, tinham conhecimento da ilegalida-
de, mas eram coniventes.

Antes de recorrer ao MP, Salomão
como vereador tentou solucionar o
problema, politicamente, devido aos
entraves políticos não foi possível. Por
este motivo entrou com uma ação no
Ministério Público. (Processo:
(1426.2011.02.009/9), revogado em
5 de setembro de 2011.

O medo de represália, fez com
que sete mil taxistas ainda pagas-
se a taxa em 2012. “Não existe
exigência judicial para essa co-
brança, muito menos protesto, ou
dificuldade em adquirir seus bene-
fícios de isenção, ou renovação de
qualquer documento na competên-
cia  da Prefei tura,  Estado ou

União”,avisou Salomão.
Mesmo sem alcançar o posto de

vereador, para defender os interesses
da classe no legislativo, Salomão con-
tinua defendendo a bandeira dos qua-
se 24 mil eleitores taxistas e família que
confiarem em seu trabalho. “Tenho
certeza que juntos faremos a diferen-
ça, colocando fim nessas cobranças
abusivas e buscando junto as autori-
dades o respeito que a categoria de
taxista meresse”, orientou:

Conheça as propostas e trabalhos
realizados pelo vereador. Em 90 dias
que ficou no cargo em 2011, apresen-
tou 16 projetos. Acesse a página no
Facebook (www.facebook.com/
folhadomotorista) ou o site da Folha
do Motorista:
(www.folhadomotorista.com.br)
www.salomaopereiravereador.com.br
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00 ATENDIMENTO 24 HS

S. Paulo e Grande S. Paulo.

Rua José Menino, 32

Parque Rincão - Cotia

Funerária

Meta 2000

F: 99574-1276 / 4616-8810

2825-6015 / 3783-5489

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
Procuro comproprietario, c/ alvará,

possuo veículo e vaga na Paulista F:

99798-8538 c/ Stan

taxitan@yahoo.com.
Vendo Ford Fox, sedan 1.6 completo
10/11 por 34 mil F: 98310-2428 /
97985-9124.
Aceito 2º motorista p/ radio táxi, res.
Grajaú para carro zero F: 96125-9099
c/ João.
Vendo táxi completo c/ ponto R. Arizona
1500 Brooklin F: 99975-1092 João.
Alugo titulo Ligue táxi F: 98377-2238
Antonio.
Alvará de táxi em São Paulo zona sul,
tenho interesse F: 96178-7372 Dennis.
Vendo táxi completo c/ ponto Hosp.
Osvaldo Cruz F: 96812-9563 Rubens.
Troco um apartamento por um táxi
montado em Osasco F: 96025-7910
Elma / 7010-9471 nextel.
Vendo Zafira elite 10/11 ótimo estado
F: 99822-4691 (oi) / 99813-0113 (vivo)
c/ Jô.
Vendo titulo Atag táxi R$ 8 mil de
entrada restante financiado F: 7858-
8227 / 96798-3058 c/ João ou Jean.

Consorcio Nacional Chevrolet ,
credito de 18 á 145 mil , Confira as
vantagens .. F: 98470-4915 (tim) /
95651-7707 (vivo).
Vendo Voyage confort Line completo,
1.6 2011 R$ 45.000,00 p/ 2º motorista
sem diária por 3 anos ótimo ponto 24hs
metro Praça da Arvore excelente
faturamento diário e divisão de
período 12hs 12hs F: 96342-1711 (tim)
/ 98686-5836 Obs: 35.000,00, 2anos
( somente o carro).
Alugamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar
Mendes – Rua Siqueira Bueno 2181 –
sala03 – Mooca F: 3637-5768 / 98585-
5988.
Alugo alvará e Vendo carro, entrada
+ parcelas, consulte Waldemar
Mendes – Rua Siqueira Bueno 2181 –
sala03 – Mooca F: 3637-5768 / 98585-
5988.

Compramos carros em bom estado,

consulte Waldemar Mendes – Rua

Siqueira Bueno 2181 – sala03 –

Mooca F: 3637-5768 / 98585-5988.

Vendo alvará e Vendo Zafira elite 10

c/ Ponto Av. Ibirapuera Tratar F: 7726-

4620

Alugo alvará e vendo Siena 08

tetrafuel tratar F: 7820-4320

Para construir os 150
km de corredores de ôni-
bus até 2016, como pro-
metido na campanha elei-
toral, o prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad
(PT), pretende arrecadar
parte dos R$ 6,1 bilhões
estimados para as obras
com a venda de terrenos
públicos  a particulares.

Em vez de só desa-
propriar imóveis para er-
guer paradas e abrir fai-
xas de ultrapassagem, a
administração vai repas-
sar quarteirões inteiros
para a iniciativa privada.
Os recursos, então, se-
rão investidos em corre-
dores de vias como Ave-
nidas 23 de Maio e Ban-
deirantes.

A proposta, divulgada
pelo secretário municipal
de Transportes, Jilmar
Tatto, ainda não explica
como imóveis particula-
res, depois de desocupa-

Fazer corredor de ônibus na 23 de Maio será um

 transtorno para o trânsito de nossa cidade.
dos a pedido da prefei-
tura e com autorização
da Justiça, serão entre-
gues a empreiteiras —
que poderão construir
unidades residenciais ou
comerciais.

Segundo Tatto, uma
das justificativas para a pro-
posta é o adensamento de
áreas perto do transpor-
te público. “A ideia é de-
sapropriar toda a quadra
e fazer a venda de lotes,

casas, apartamentos. Aí,
adensa a área onde está
o transporte público.
Desapropria todo o pe-
daço e esse estoque de
terra serve para pagar a
desapropriação que se
precisa para o trans-
porte. O setor imobi-
liário constrói. Isso é
uma ideia do prefeito,
não é minha”, justifi-
cou  Tatto. Texto ex-
traído da UOL

Alugo alvará eVendo Pólo Sedan 07
Tratar F: 96828-1200
Vendo radio motorola modelo em 400 com
gravador e antena R$ 1.000,00 F:
95037-3829 c/ Rocha.
Transfiro divida de R$ 720,00 mensais
Longa 2013, alvará alugado, não quero
nada de volta F: 96533-3223 Gilberto
(motivo: Saúde).
Meriva Primum 1.8 em bom estado com
baixa km R$ 28.900,00 tratar c/ Edson F:
98149-7019.
Transfiro táxi completo na Ligue Táxi
F: 99965-8067 c/ Oliveira.
Vendo Zafira expression 08/08 cambio
novo, bancos de couro GNV F: 98034-
0672 (oi) / 98639-3610 (tim).
Procuro alvará para carro ate 2008,
pago R$ 1.500,00 p/ mês, sou particular
F: 98843-6464 / 96356-6668 Nelson.
Transfiro alvará de táxi em São Caetano
do Sul F: 99720-5530 c/ Edson
Vendo tudo Chapa - carro titulo Ligue
Táxi Tratar F: 99902-5482 Ademir.
Vende-se  Zaf i ra completa 2.0
automática com ponto em Moema F:
96690-8086 c/ Carlos.




