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No 11º Feirão do Táxi, realizado no último sábado (27/4), em
comemoração aos 29 anos da Folha do Motorista, no Clube CMTC
(Avenida Cruzeiro do Sul, 808), foram vendidos cerca de 300 carros
e mais de 300 propostas de compras. Compareceram mais de seis
mil taxistas e família. Salomão Pereira, organizador da festa agradeceu a todos. Logo cedo, às 8h, já tinha taxista esperando vendedores para realizar as primeiras compras. Foram sorteados em
prêmios mais R$ 30.000,00. A Volkswagen com seus concessionários sorteou 10 TVs de 42 polegadas. Pág. 22

Processos deferidos para
transferência de alvará

GNV menor custo
por KM rodado
Nesta segunda quinzena de
abril, foram deferidas pelo DTP 31
transferências. A classe agradece ao

Anúncio na Folha
do Motorista
Uma linha na FM da mais resultado que páginas em outros
jornais. Seus produtos chegam às
mãos de todos os taxistas.
Ligue (11) 5575-2653.

diretor do DTP, que está dando condições para renovar o carro e também o ser humano. Pág. 10

Seu táxi segurado
Se for renovar ou contratar, a
GNC Gente nossa Corretora
de Seguros se destaca em 1º
lugar. Ligue: 5572-3000.

O GNV é uma economia, que deve fazer parte de seu dia a dia de trabalho
do taxista. A redução de gasto com combustível pode chegar até 70%, de
cada R$ 1.000,00 gasto com gasolina, no GNV esse valor reduz para R$
300,00, quase o valor de uma prestação, ou de assumir outro compromisso.
Pág. 28

Bandidos do transporte do
Rio de Janeiro estão presos
O caso de estupro praticado por motorista e cobradores em uma van
pirata de São Gonçalo Rio de Janeiro que fazia lotação mostrou a deficiência
da fiscalização dos transportes. E negativa a imagem da cidade para o mundo.
Pág. 29
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O passageiro não gosta
de táxi barulhento
A Copa do Mundo está chegando, atualize a sua ferramenta de trabalho.
Carro velho dando manutenção
dá prejuízo além de descontentar o
passageiro, além de ser reprovado
na vistoria, para a renovação de sua
autorização (alvará). As montadoras
e concessionárias estão se empenhando para atender aos pedidos dos
carros zero que chega em cada concessionária com a marca de sua preferência.
Carro novo reduzir os gastos
com manutenção e mantém o seu
capital atualizado, além de garantir
um melhor atendimento à seu passageiro. “A sua preferência aos clientes da Folha do Motorista só tende
a valorizar a sua profissão. Se for
trocar de carro, veja os clientes da
FM, ou fizer manutenção, consultem,
setor peças e serviço”, orientou a
redação.
“A Copa do Mundo, é um dos
maiores eventos do mundo está chegando e a frota de táxi, precisa estar

em ordem. O táxi é o cartão de visita
de quem chega, seja ele brasileiro ou
turista. Na maioria das vezes o táxi é
o primeiro meio de transporte de quem
chega”
A isenção do ICMS vai até 31
de dezembro de 2015. A prorrogação ocorreu na 146ª reunião do
Confaz, realizada em 22 de junho de
2012, em Maceió (AL).
CONVÊNIO ICMS 67, DE 22
DE JUNHO DE 2012.
Publicado no DOU de 27.06.12
Ratificação Nacional no DOU de
16.07.12, pelo Ato Declaratório 11/
12. Prorroga disposições dos Convênios ICMS 38/01 e 04/08.
O Conselho Nacional de Política
Fazendária - CONFAZ, na sua 146ª
reunião ordinária, realizada em
Maceió, AL. no dia 22 de junho
de 2012, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 24, de
7 de janeiro de 1975, resolve ce-

lebrar o seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2014, as
disposições contidas no Convênio
ICMS 04/08, de 4 de abril de 2008,
que autoriza os Estados da Bahia,
Piauí e do Rio Grande do Norte a
conceder isenção do ICMS nas operações e prestações destinadas às
entidades que relaciona.
Cláusula segunda A cláusula décima terceira do Convênio ICMS 38/
01, de 6 de julho de 2001, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula décima terceira O benefício previsto neste convênio entra em
vigor a partir da data da publicação
de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de novembro de
2015, para as montadoras, e até 31
de dezembro de 2015, para as concessionárias”.
Cláusula terceira Este convênio

entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional.
Obs: “O convênio que concede
o beneficio ao taxista é o da cláusula
segunda (Convênio ICMS38/01)”,
orientou Salomão Pereira.
CONVÊNIO
Os dispositivos a seguir, do
Convênio ICMS 38/01, de 06 de julho de 2001, passam a vigorar com
as seguintes redações:
I – “caput” da cláusula primeira:
“Cláusula primeira Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais promovidas pelos estabelecimentos fabricantes ou por seus
revendedores autorizados, de automóveis novos de passageiros equipados com motor de cilindrada não
superior a dois mil centímetros cúbicos (2.0l), quando destinados a
motoristas profissionais (taxistas),
desde que, cumulativa e
comprovadamente:”.
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Taxista brasileiro morre em Nova York
por receber voz de prisão dos fiscais
Homem sofreu um ataque cardíaco ao receber voz de prisão

Foto: Mário Sergio Almeida

Após uma abordagem de fiscais da
Comissão de Táxi e Limousine (TLC),
no Aeroporto Internacional John F.
Kennedy (JFK), em Nova York
(EUA), o taxista brasileiro Luiz Mauro
Machado, 61 anos, morreu em decorrência de um ataque cardíaco.
Segundo informações do portal
Terra, o brasileiro sofreu um ataque
cardíaco ao receber voz de prisão dos
fiscais por supostamente estar traba-

lhando sem licença para motorista de
táxi. O taxista, que sofria de pressão
alta, chegou a ser socorrido e levado
para o Jamaica Hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo.
Residente nos Estados Unidos há
mais de 20 anos, Luiz, que nasceu em
Formigueiro, no Rio Grande do Sul,
em 5 de outubro de 1951, deixou esposa e seis filhos. (Com informações
do Portal Terra).

DETRAN NÃO PODE EXIGIR REGISTRO/LICENCIAMENTO DE CICLOMOTOR

No último sábado (27/4), a Folha do Motorista promoveu a décima primeira edição do Feirão do Táxi. O dia estava lindo e o sol brindou as comemorações das 29 primaveras do tablóide. Milhares de taxistas e seus familiares
marcaram presença na festa. Além de oferecer boas oportunidades de negócios, os visitantes foram recebidos com um delicioso churrasco seguido do tradicional ‘boi no rolete’
O Feirão do Táxi é considerado um dos maiores eventos direcionados a
categoria taxista da cidade de São Paulo. Tradição entre os taxistas, a festa,
realizada duas vezes ao ano, oferece aos profissionais a oportunidade de trocar sua ferramenta de trabalho com descontos especiais. Em vésperas de Copa
do Mundo, os taxistas, cartões de visita da cidade de São Paulo, devem se
organizar para atender os milhares de turistas que visitarão a capital.
Salomão Pereira, editor da Folha do Motorista e idealizador do Feirão do
Táxi, é o defensor da categoria que está sempre empenhado em lutar pelo
desenvolvimento e fortalecimento da classe.
O Feirão do Táxi, mais uma vez, foi um grande sucesso de vendas. Os
organizadores da festa agradecem a presença de todos os taxistas, principais
responsáveis pelo sucesso desse grande festa.
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Neste mês,
houve fiscalização rigorosa
para exigir a
ACC - Autorização para
Conduzir
Ciclomotor
aos condutores
de ciclomotor,
inclusive exigindo o registro e
licenciamento do veiculo para sua liberação.
Deixando a questão da ACC - Autorização para Conduzir Ciclomotor
para outro momento, a esse respeito
do registro e licenciamento, há posição do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, ao decidir que:
MANDADO DE SEGURANÇA. Auto de infração. Condução
de veículo não registrado Exigência de pagamento de IPVA, seguro
obrigatório e taxa de emplacamento
para a liberação do bem Veículo
enquadrado como ciclomotor

Competência dos municípios para
registrar e licenciar, bem como fiscalizar, aplicar penalidades e arrecadar multas por infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (art.24, XVII)- Sentença
reformada Recurso provido.
( Apelação Civel n. 003498720.2011.8.26.0053, 13ª Câmara de
Direito Público do TJSP, rel. Des.
Peiretti de Godoy, j. 27.06.2012)
Nesse mesmo sentido, decidiu
o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, em apelação
civil n. 70007413198 e o Tribunal de Justiça do Estado do
Pernambuco, em apelação cível n.
0113870-60.2009.8.17.0001
A questão é que cabe ao Município legislar sobre a matéria,
conforme artigo 129, do Código
de Trânsito Brasileiro, portanto,
não poderá haver usurpação de
competência, caso contrario, caberá mandado de segurança para
assegurar o direito do interessado.
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Processos deferidos para transferência de alvará
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) liberou neste mês 69 transferências de alvará. Embora autorizado por lei, os processos eram barrados na
administração anterior que criava várias dificuldades. Nesta segunda quinzena de abril, foram deferidas 31 transferências. A lista dos casos deferidos foi
divulgada nas edições de 18 de abril do Diário Oficial do Município. Confira abaixo os processos de transferência liberados:
Diário Oficial de 26 de abril de 2013.
TRANSFERÊNCIA DE ALVARÁ
PROCESSO: 2013-0.070.013-7 / OSVALDO CUSTODIO BRAGA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 034.563-23 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.069.906-6 / MARCELO GALLI
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº 017.104-27 da forma requerida. O não comparecimento
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.068.667-3 / EDER EUSTAQUIO SOARES MACEDO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 008.747-28 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.067.127-7 / DAIR PEREIRA BOTELHO FILHO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 001.183-20 da forma requerida
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.067.090-4 / PEDRO ALVES PEREIRA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 004.857-21 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.068.266-0 / GIVALDO IRENO DE SANTANA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 033.656-20 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.068.793-9 / CARLA DI CUNTO DE CARVALHO
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 027.30227 da forma requerida. O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 25 de abril de 2013.
PROCESSO: 2013-0.063.729-0 / MARIA APARECIDA BORGES PEREIRA
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 005.94628 da forma requerida. O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação,
implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.066.629-0 / CELSO LOPES DE SOUZA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 022.338-27 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.066.412-2 / MANOEL ALEIDE DOS SANTOS
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 026.066-23 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.066.172-7 / VIVIANE SOARES PEREIRA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 034.199-24 da forma requerida O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.063.357-0/ LUIZ FERNANDO NORBERTO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 011.503-24 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.063.331-6 / WALDOMIRO CALERO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 018.110-29 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.063.277-8/ JOSÉ LÍDIO RIBEIRO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 015.136-21 da forma requerida. O não
comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do
presente.
PROCESSO: 2013-0.063.233-6 / PEDRO BORGES DA SILVA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº 018.952-22 da forma requerida. O não comparecimento no
prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 23 de abril de 2013.
PROCESSO: 2013-0.061.056-1 / MARIA BEATRIZ DIAS FURIA
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações

posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 025.337-23 da
forma requerida. O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.065.805-0 / EDGARD RICARDO CIVALSCI
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 001.074-25 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.065.133-0 / ROMULO SALVIANO DE LUCENA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 024.954-22 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.064.341-9 / JOSE RIBEIRO FARIA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 037.410-28 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.063.058-9 / SILVANA RODRIGUES DO AMARAL
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 012.014-25 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.061.494-0 / JOSE ROBERTO DE SOUZA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 018.377-29 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.060.994-6 / TEODORO DE ALMEIDA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 024.952-28 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.060.027-2 / LUCILIA CUSTODIA DOS SANTOS DIAS
GUEDES
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 010.521-28 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 18 de abril de 2013.
PROCESSO: 2013-0.055.062-3 / JOSÉ ORTUNES SOBRINHO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 030.385-21 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.056.716-0 / JOSÉ EDINALDO SILVA SOUZA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 014.183-27 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.056.961-8 / ABRAM PRIMER JUNIOR
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 007.666-23 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.058.390-4 / JANDIRA FINATTI BELCHIOR
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 000.171-24 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.058.409-9 / CLAUDIA NEVES CIPRIANO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº 034.727-28 da forma requerida. O não comparecimento no
prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.063.450-9 / JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 005.605-29 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.063.862-8 / JOSUE DE SOUZA PRADO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 018.225-27 da forma requerida.
O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.059.980-0 / EDILAINE CRISTINA TEIXEIRA
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações
posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 020.207-26 da
forma requerida. O não comparecimento no prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
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A importância do
seguro de seu táxi
Foto: Divulgação

O taxista, por estar exposto ao
trânsito das grandes metrópoles,
precisa cuidar da segurança de sua
ferramenta de trabalho. Colisões e
roubos ocorrem diariamente, muitas 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 cabeça, com prejuízo financeiro. Em algumas situações, por não ter um
seguro bem contratado o taxista
acaba prejudicado e acionado judicialmente em caso de acidentes com
terceiros. Isso sem falar no medo de

todo motorista! Ter seu veículo roubado. Nesse caso é preciso recomeçar praticamente do zero, comprar um carro novo às pressas, sem
carta de isenção, sendo obrigado a
fechar negócio em condições
desfavoráveis.
Para evitar esse
tipo de situação
previna-se,
pesquise tire
suas dúvidas e
contrate um
bom seguro
para o seu automóvel,
com
corretoras
especializadas,
pois o sinistro de um
táxi é bem mais complexo do que o de um veículo particular e
requer conhecimento especifico, adquirido com experiência de mercado.
Existem diversas opções de
contratação que vão desde um seguro básico com cobertura apenas
para o veículo até um seguro completo com terceiros lucros cessantes

franquia reduzida etc.
A GNC Seguros é especializada em seguro táxi e por isso possui condições de mercado imbatíveis. Além disso, possuímos uma
equipe especializada em serviços
que vão desde a contratação até o
sinistro. Nossos profissionais estão
sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida no decorrer da
vigência do seguro.
Além de táxi, trabalhamos também com seguros de veículos particulares, condomínio, empresarial,
residencial, vida, entre outros.
Ao renovar ou contratar um seguro novo para o seu táxi ou particular
consulte a GNC Seguros onde você
encontra atendimento personalizado,
além de profissionais com ampla experiência no mercado.
A GNC Seguros esta localizada 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.
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Taxistas intimados a
apresentar defesa
para evitar cassação
do Condutax

Foto: Mário Sergio Almeida

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) convocou nove
taxistas para apresentarem defesa
escrita e, assim, evitar a cassação do
Cadastro Municipal de Condutores
(Condutax) – documento que autoriza dirigir táxi.
Os permissionários intimados têm
20 dias para apresentar a defesa por
escrito no seguinte endereço: Rua

Joaquim Carlos, 655, Pari (Bloco “C”
– Setor de Disciplina). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h.
A lista com o nome dos taxistas intimados pelo órgão foi divulgada na
edição de 16 de abril do Diário Oficial
do Município.
Confira ao lado na íntegra do
documento abaixo:

de 30/4 a 13 de maio de 2013

Diário Oficial de 16 de abril de 2013.
INTIMAÇÃO
O setor de Disciplina, do Departamento de Transportes Públicos, de acordo com a
Portaria 066/2003 SMT-GAB., de 17/04/2003, Ordem Interna 003/2003 DTP/GAB., respectivamente, notifica o (s) motorista (s) a seguir relacionado (s), a apresentarem defesa
escrita , na Proposta de Cassação da Inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de
Táxi CONDUTAX e/ou ALVARÁ, com amparo no artigo 6º da Lei Municipal nº 10.308/87
- “A Prefeitura poderá, a qualquer tempo, cassar a inscrição no Cadastro Municipal de
Condutores de Táxi, o Alvará de Estacionamento e o Termo de Permissão sem qualquer
direito de indenização ao Permissionário”. A defesa deverá ser entregue no prazo de 20
(vinte) dias impreterivelmente, a contar da publicação desta, no Departamento de Transportes Públicos – DTP à Rua Joaquim Carlos, 655 – Pari – Bloco “C”Setor de Disciplina, no horário das 09h às 16h.
Por oportuno, alertamos que o não cumprimento desta, no prazo convencionado,
implicará no prosseguimento da proposta de cassação á revelia.
NOME CADASTRO/ALVARA P.A . n.º
Luiz Varea Filho 079.037-31 2013-0.075.906-9
José Santana Pinto Melonio 112.780-30 2013-0.075.896-8
João Bosco da Costa 094.842-30 2013-0.075.882-8
INTIMAÇÃO
O Setor de Disciplina, do Departamento de Transportes Públicos, de acordo com a
Portaria 066/2003 SMT-GAB, de 17/04/2003, Ordem Interna 003/2003 DTP/GAB, respectivamente notifica o(s) motorista (s) a seguir relacionado (s), a apresentar (em) defesa
escrita, na Proposta de Cassação da Inscrição no Cadastro Municipal de Condutores
CONDUTAX e/ ou ALVARÁ, por infração ao dispositivo legal (Lei nº 7.329 de 11/07/69,
alterada através da Lei nº 10.308 de 22/04/87, Art. 42 Inciso XLIX), “Efetuar transporte
remunerado, sem que o veículo esteja devidamente autorizado para esse fim”. A defesa
deverá ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias impreterivelmente, a contar da publicação
desta, no Departamento de Transportes Públicos – DTP á Rua Joaquim Carlos, 655 – Pari
– Bloco “C” – Setor de Disciplina, no horário das 09h às 16h.
Por oportuno, alertamos que o não cumprimento desta, no prazo convencionado,
implicará no prosseguimento da proposta de cassação à revelia.
NOME CADASTRO P.A. Nº
Djalma Guimarães 090.948-30 2013-0.065.008-3
Antonio Juarez de Morais 213.246-38 2012-0.353.720-0
Wandre Ferreira Fausto 219.352-38 2013-0.065.000-8
Eder Teixeira da Silva 229.550-38 2
João Carlos Januario 147.424-38 2013-0.065.003-2
Tatiane Izabel de Barros Freid 231.257-30 2013-0.065.006-7
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Coopetasp a serviço dos taxistas

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.

“Providenciamos carta de isenção, IPI e ICMS,
atendemos associado e não sócio”
Não perca serviço, se a empresa que você atende exigir nota fiscal
eletrônica, procure a Coopetasp, emitimos sob sua responsabilidade ou
com pagamento na conta da Coopetasp. Será cobrada uma taxa de serviço
mais 2% do ISS (Imposto Sobre Serviço). “Nós ajudamos em seu faturamento”.
“Nos procure, estamos instalados à Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, próximo à Avenida Sena Madureira. Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos sócio e não sócio. Quem desejar ingressar para usufruir dos benefícios
oferecidos, a Coopetasp está à disposição”, ressalta Salomão Pereira.
Oferecemos os seguintes serviços: “emissão de nota fiscal; 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; guincho 24 horas em todo Brasil; atendimento jurídico; recurso de multa; serviço
de despachante; renovação de cadastro; CNH e CFC; folhas corridas; convênios com clubes de campo, faculdades e clínicas ambulatoriais para o associado e família”, orientou o presidente Salomão Pereira.
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.

Foto: Mário Sergio Almeida

Atendimento médico e dentista

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

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

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

CNH e cadastro,
renove 30
dias antes do
vencimento
“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimento
imediato evita que o seu processo
corra à revelia. Evite prolongar o
problema e arcar com os prejuízos
no futuro, como apreensões do veículo por falta de renovação da
CNH, da Condutax e do alvará”.
Para associar-se pelo site
www.coopetasp.com.br preencha
seus dados, escolha a forma de pagamento cartão, boleto, débito em
conta, ou transferência de sua conta para a conta da Coopetasp, basta seguir as orientações do sistema.
Se preferir, compareça a nossa
sede. R. Napoleão de Barros, 20 Vila Mariana. Telefone /PABX (11)
2081-1015.
E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.
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300 carros vendidos no Feirão do Táxi
e mais de 300 propostas de compra
Fotos: Mário Sergio Almeida

Abertura do Feirão

Discurso de Salomão Pereira e Fioravante
“Hoje, 27 de abril de 2013, realizamos o
11º Feirão do Táxi. São 29 anos, de informações por meio da Folha do Motorista aos senhores. Nesses 29 anos, sempre trabalhei
para conquistar respeito, moralidade e
credibilidade para os taxistas e famílias.
Quero agradecer a toda equipe do jornal,
a minha esposa Mauricéa e meus filhos, que
sempre estiveram ao meu lado, e também aos
nossos clientes e amigos, que tem contribuído para esse sucesso.
Defender essa classe foi uma escolha da
minha vida, porque dela faço parte desde os
anos 80, quando iniciei na atividade. Só não
avancei mais devido aos entraves políticos
que dificultam os interesses dos senhores.
Sozinho, nada é possível alcançar beneficio nesta categoria. Para auxiliar nas questões
de interesse dos taxistas, sempre estive à disposição do senhor José Fioravante, presidente da Federação dos Taxistas do Estado de
São Paulo. Para mim é uma grande satisfação
poder contar com a sua participação hoje.
Sem alguém para defendê-los no
Legislativo, a cada ano os senhores perdem
um pouco de espaço em sua atividade. Em
2011, quando assumi o cargo de vereador por
90 dias enfrentei muitas barreiras, para buscar seus interesses.
Apesar disso, não cruzei os braços. As
situações sem a possibilidade de resolver politicamente foram tratadas por meio de processos que movi no Ministério Público, exemplo o fim da Contribuição Sindical vinculada
à renovação do alvará.
O prefeito revogou o artigo 4º do decreto 52066, tornando sem efeito a
obrigatoriedade, por falta de legitimidade.
Ninguém é obrigado a nada. O alvará é um
documento e público e, portanto, não pode
ser vinculado a qualquer outro pagamento a
não ser a sua taxa de renovação anual.
O vencedor desta luta não foi o vereador
Salomão Pereira, e sim todos os taxistas da
cidade de São Paulo que me deram o poder de
chegar ao Legislativo mesmo como suplente
ocupando o lugar de outro vereador titular.
As conquistas em favorecimento da classe somente os senhores podem decidir. Ano
passado, fui candidato a vereador. Tinha como

Em comemoração aos seus 29 anos
de fundação, a Folha do Motorista promoveu, no último sábado (27/4), a décima primeira edição do Feirão do Táxi,
realizada no Clube CMTC (Avenida
Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena).
Participaram da festa milhares de
taxistas acompanhados de seus famili-

meta defender a categoria na Câmara Municipal de São Paulo.
Porém, os 23.174 votos recebidos, não foram suficientes devido à divisão de voto entre a
própria categoria. Enquanto recebi quase 24
mil votos, somando, todos os candidatos que
saíram pela classe não chegaram a 6,5 mil votos. Quero agradecer a todos e todas que se
empenharam na minha campanha e pedir mais
esforço nas próximas eleições.
Em 90 dias no cargo de vereador em 2011
elaborei 16 projetos em favor dos senhores.
Lamento não ter sido eleito para dar andamento. Por minha falta os projetos irão para arquivo e aguardar um dia o meu retorno. Com fé em
Deus e o apoio dos senhores e família espero
moralizar essa categoria no Legislativo municipal dessa cidade e buscar o respeito a todos.
Sei o quanto os senhores precisam de meu
trabalho, seja no jornalismo, política ou empresarial. Assim como sei do meu compromisso com os
senhores sendo representante no Legislativo. Outra bandeira que levantei em favor de todos foi o
fim das faixas nos táxis, que nada representavam
para o serviço de táxi da nossa cidade. Deus me
deu sabedoria, inteligência e coragem, para lutar
pelos senhores. Peço que nos ajude, para fazer a
diferença em breve.
Fico contente em realizar esse importante evento, reunindo várias marcas de veículos
em um só lugar, oferecendo aos senhores seus
produtos para o sei dia a dia de trabalho.
Churrasco e bebida sem álcool serão servidos à vontade. Cerveja não faz parte de nossa
festa, é cobrada a parte pelo Bife. Não temos
qualquer participação com vendas de cerveja.
Como sempre todos os anos, convidei
pessoalmente o Governador do Estado, Dr.
Geraldo Alckmin, que sempre veio nos
prestigiar. Neste ano, encaminhei um convite
por meio de sua assessoria. Esperamos sua visita. Agradeço as empresas que estão contribuindo para a realização dessa festa de negócio.
General Motors – Toyota - Nissan Volkswagen - Fiat Itavema – Honda,
Coopetasp, GNC Corretora de Seguros e Sest/
Senat. Osasgas, Intersul, Safer-táxi, ICAB2Go.
Assim dou por aberta nossas atividades para
o dia de hoje.

ares, além de autoridades, líderes e representantes da categoria. Na ocasião,
os convidados foram recepcionados com
um delicioso churrasco, além do tradicional boi no rolete.
Também marcaram presença na festa
várias concessionárias representando as
montadoras Chevrolet, Volkswagen,

Fiat, Toyota e Nissan, além das empresas Osasgás, Intersul Gás, Safer Táxi,
Icab2go e Sest/Senat.
Considerado um dos maiores eventos direcionados a categoria, o Feirão do
Táxi trouxe aos taxistas excelentes oportunidades de negócios. Durante o evento foram realizados sorteios de diversos
brindes, como celulares, tablets, televisores, eletrodomésticos, kits de churrasco, entre outros.
Preços atrativos, descontos, acessórios grátis e carros a pronta entrega foram algumas das vantagens oferecidas
pelas concessionárias aos taxistas para
saírem de carro zero quilômetro.
Há 30 anos trabalhando como taxista,
Pedro Souza Diniz avaliou o Feirão do Táxi
como um incentivo e destacou a importância da representatividade da classe.
“A luta da categoria não é fácil. O
trabalho desempenhado pelo amigo
Salomão em nosso favor é de suma importância. Precisamos reconhecer e
agradecê-lo. Afinal, ele é um lutador pela
melhoria do nosso trabalho. Nós também
precisamos nos aperfeiçoar atendendo
melhor o passageiro e sempre renovando o veículo. Aqui no feirão tem praticamente todas as marcas”, destacou.
Para Ruth Borges Queiroz de Melo,
esposa do taxista Durval Teixeira de
Melo Filho o feirão é um evento para a
família. “Meu marido trabalha com táxi
há 33 anos. Todo ano a gente vem à festa. É um evento diferente e gostoso para
encontrar os amigos”, ressalta.
Com 42 anos de profissão, o taxista
David Maia Marcinio também comparece fielmente todo ano ao Feirão do Táxi.
“É um evento maravilhoso com boas
oportunidades de negócio”, ressalta.
Taxa de 0,99% e veículos a pronta
entrega estavam entre os benefícios concedidos aos taxistas pela Nissan.
“Trouxemos algumas novidades como o
Versa 1.6 mecânico, muito bem avaliado
pelo mercado”, comentou João Carlos
Camargo, gerente de vendas diretas da
montadora.

Para Nilton Hissao, representante do
departamento comercial de vendas
para o setor taxista da concessionária
Granleste, o Feirão do Táxi é um sucesso. “Os clientes comparecem em
massa atrás de promoções, às vezes, a
venda nem ocorre na hora, mas acaba
se tornando algo muito forte no futuro.
Tudo depende do trabalho desempenhado”, explica.
De acordo com ele, os veículos preferidos dos taxistas são o Cobalt 1.8 mecânico e a Spin 1.8 automática. “Esses
veículos são líderes de vendas para o segmento”, ressaltou ele, comemorando a
liberação das cartas de isenção e as transferências de alvará. “Essas liberações
impulsionaram bastante as vendas”.
Para Salomão Ferreira Maciel, da
concessionária Nova Veículos João
Dias, o consultor de vendas diretas da
Nova, o evento foi um sucesso.
“Trouxemos várias novidades para os
taxistas como a instalação do kit gás, a
parceria de financiamento com o Banco do Brasil, as cortesias, com friso lateral, calha de chuva e jogo de tapete,
além do preço imbatível”, destacou.
Segundo Eduardo Gomes Porcelli,
consultor de vendas diretas da Aba
Veículos, a liberação das cartas de isenção foi determinante para o sucesso da
edição. “Conseguimos realizar bons
negócios, pois o feirão induz o taxista a
comparecer e trazer a família. Nós oferecemos bons preços e algumas cortesias”, avalia.
Valmir Domingos, gerente de vendas da Amazon, destaca a importância
e o sucesso do Feirão do Táxi. “Sempre tivemos resultados positivos com o
evento. A cada edição as coisas evoluem. Hoje, a Folha do Motorista é o
melhor veículo de comunicação voltado à categoria”, pondera.
“O feirão atendeu nossas expectativas. Tivemos resultados muito positivo. A Volks está patrocinando o sorteio
junto com as concessionárias Amazon,
Faria, Itavox, Original e Toriba. Quere-
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mos recuperar a liderança e alinhas
nossos produtos para atender os
taxistas”, reforçou Fábio Campos, gerente de vendas corporativas da
Volkswagen.
Com a liberação das cartas de isenção o volume de vendas aumentou significativamente avaliou Carla Mazuco,
gerente de vendas diretas da Fiat. “Na
edição passada nós tínhamos carro,
mas não havia carta de isenção. Além
disso, a data escolhida para o evento
foi bastante propícia. O resultado foi
muito bom”, avaliou.
De volta ao Feirão do Táxi a
montadora Toyota apresentou durante
o evento a versão do híbrido Prius e do
Etios Sedã, que está ingressando no
segmento de táxi. “A busca por esse
modelo é grande. Oferecemos preços
imbatíveis aos taxistas e bônus de R$
1,5 mil”, destacou Alan Babikian,
supervisor de vendas diretas da concessionária Nova Quality de Guarulhos.
“O feirão superou nossas expectativas”, comemorou Nicolla Arone
Neto, supervisor de vendas diretas da
Toyota Tsusho. “O evento foi muito
importante, pois conseguimos apresentar aos taxistas o Etios e também o
Prius, veículo que representa a
sustentabilidade”, ressaltou.
Para Daré, da Osasgás, os resultados alcançados nesta edição foram
positivos. “O Feirão do Táxi é uma
oportunidade muito boa de troca. Nós
temos vários parceiros e sempre
estamos alinhados para divulgar o negócio da melhor maneira”, disse.
Reforçar a marca no segmento e
gerar bons negócios estão entre os
atrativos do Feirão do Táxi. “É uma
imensa oportunidade fazer parte
dessa festa. Estamos muito felizes
com o resultado alcançado. O evento
foi bem estruturado, organizado e
contou com a presença maciça dos
taxistas”, avaliou Antônio Lemos,
consultor externo de vendas diretas
da Rumo Norte.
Sorteio
Ao longo do Feirão do Táxi foram
realizados diversos sorteios. A
montadora Volkswagen sorteou 11 televisores de 42 polegadas, a empresa
Icab2go também presenteou os taxistas
com dois celulares de última geração,
a Safer Táxi disponibilizou de brindes
kits de churrasco, lanternas e um tablet
e a Intersul premiou os participantes
com dois taxímetros.

A Folha do Motorista ainda sorteou
vários relógios, calculadores e eletrodomésticos durante a festa. Foram distribuídos mais de R$ 30 mil em prêmios. O escritor Carlos Antônio da Silva premiou os participantes com um
CD e com o livro Histórias de Caminhoneiro. Em breve, ele lançará o livro Histórias de Taxistas.
Contemplado com uma televisão de
42 polegadas, o taxista Florivaldo Filho, acompanhado da esposa Silvana
Aparecida Brandini, ficou emocionado ao ouvir seu nome. “Nem tenho
palavras para descrever o que estou
sentindo. Estou muito feliz. Todo ano
marcamos presença no feirão”, diz o
sortudo, que há dez anos trabalha na
praça.
O taxista Jailton Lopes também faturou um televisor de 42 polegadas no
sorteio. “É a primeira vez ganho alguma coisa. Estou muito feliz. Vou sair
de carro novo e ainda com uma televisão de brinde”, comemora.
Novidades
Nesta edição do Feirão do Táxi, os
visitantes puderam conhecer algumas
novidades do mercado de tecnologia
móvel. A Safer Táxi, empresa de
aplicativos de localização para
smartphones, apresentou aos taxistas seu
exclusivo sistema de localização.
Para Jimmy Peixoto, diretor geral da
Safer Táxi, o retorno do evento foi bastante positivo. “Em nossa primeira participação já tivemos um excelente volume de negócios realizados. Queremos
ampliar essa visibilidade e a Folha do
Motorista está abrindo essa oportunidade”, ressaltou.
Recém-chegada ao mercado, a
Icab2Go, aplicativo de solicitação táxi,
esteve pela primeira vez no feirão. “Conhecemos o evento através da Folha do
Motorista. Decidimos ingressar no evento e apresentar o nosso produto aos
taxistas. Nós conseguimos atingir esse
objetivo. Durante a festa, captamos vários profissionais. O evento realmente
funciona”, comemora o diretor financeiro Fábio Vernalha.
Ampliando o ramo de negócios, a
Intersul Gás agora ingressou no segmento
de taxímetros. “Queremos cada vez mais
atender aos taxistas. Nesta edição do
feirão, divulgamos mais esse serviço em
benefício desses profissionais. Afinal, o
evento é uma ótima oportunidade para
gerar negócios”, avalia Dario Mercato,
representante da empresa.

FOLHA DO MOTORISTA
Acelerando de carro novo
A Copa do Mundo está chegando e
os taxistas serão os anfitriões dos turistas estrangeiros. E, para fazer bonito
durante o mundial, os motoristas da praça já estão atualizando sua ferramenta
de trabalho.
Sem perder tempo, o taxista Roberto
Leal Carneiro, acompanhado da Maria
Odete Carneiro, compareceu ao Feirão
do Táxi exclusivamente para trocar seu
carro antigo. “Comprei uma Spin. É importante atualizar o veículo a cada dois
anos. O Salomão promove essa grande
festa, que é uma boa oportunidade para
nos taxistas fecharmos um bom negócio”, declara.
Na profissão há cinco anos, o taxista
César Uehara, da cidade de São Caetano do Sul, região do ABC, aproveitou as
ofertas para sair de carro novo. O modelo escolhido foi a Chevrolet Spin. “É
um carro espaçoso e possui capacidade para sete passageiros”, justifica
a escolha. “O feirão é um excelente
evento com ótimas oportunidades de
negócio”, destacou.
Marcos Saraiva, representando a
montadora GM, comemorou os resultados alcançados no evento. “O Feirão
já é tradicional no meio dos taxistas,
para a nossa marca os resultados foram satisfatórios. Acreditamos nos
taxistas e no companheiro Salomão,
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que organiza. Esse é um dos motivos pelos quais estamos presentes
desde a primeira edição do evento.
Só acho que está na hora de procurar
um lugar maior, pois o Feirão do Táxi
cresceu”, alertou Saraiva.
Saúde
Durante o evento, duas enfermeiras do Serviço Social do Transporte
(Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) realizaram nos taxistas aferição de pressão
arterial e teste de glicemia. “Esses procedimentos são importantes para manter a saúde em dia”, explicou Sérgio
Ricardo Gonçalves Pereira, coordenador de Promoção Social da Unidade do
Parque Novo Mundo.
Duas enfermeiras realizaram os testes cujos resultados eram imediatos. “No
caso de haver algum descompasso, o
taxista é orientado a procurar um médico
para fazer o controle”, alertou Pereira.
O Sest/Senat são entidades civis
sem fins lucrativos criadas com o objetivo de valorizar os trabalhadores do
setor de transporte. “Nós oferecemos
aos trabalhadores programas voltados em áreas como saúde, cultura,
lazer, segurança no trabalho e qualificação profissional. Para desfrutar desses benefícios o taxista faz
uma contribuição trimestral autônoma”, mencionou Pereira.

Discurso do presidente da Federação
Os taxistas de São Paulo, deve se orgulhar deste grande líder, que
sempre tem se colocado a disposição desta categoria. Somos uma classe
com mais de 100 anos, até dois anos atrás ser taxista era considerado
bico. Hoje somos reconhecidos como profissional.
Para que isto acontecesse, a Federação dos Taxistas do Estado de
São Paulo, contou com a parceria do companheiro Salomão, para elaborar o projeto e fazer os contatos com os deputados, senadores, Ministros,
buscando apoio pela aprovação do projeto. É como ele disse sozinho
nada é possível, a Federação sempre teve parceria com Salomão.
Ano passado nesta mesma data, solicitamos ao Governador a
prorrogação do ICMS que vencia no final do Ano. O governador
se comprometeu encaminhar à reunião do Confaz, três meses depois, já estava prorrogado.
Quero agradecer ao companheiro Salomão pelo excelente trabalho em
favor de todos e dizer, enquanto eu puder estaria ao seu lado sempre
buscando beneficio para esta categoria. A todos meu muito Obrigado.
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Oito taxistas são convocados
para assumirem vagas em ponto
O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) convocou oito taxistas
para efetivarem o registro de inclusão de suas licenças em pontos de
táxi privativos.
Para concluir a inclusão, os
permissionários devem comparecer
no prazo de 60 dias à Rua Joaquim
Carlos, n.º 655 – Pari, das 9h às 16h.
É necessário levar todos os documentos e a guia de arrecadação correspondente à inclusão em ponto privativo de táxi. Confira abaixo o edital:
Diário Oficial de 18 de abril de
2013.
Edital de Convocação 006/2013
- DTP.GAB Inclusão em Ponto Privativo de Táxi
O Diretor do Departamento de
Transportes Públicos CONVOCA os
condutores solicitantes da criação do
Ponto Privativo de Táxi constantes
neste edital para efetivar o registro de
inclusão em suas respectivas licenças.
Comparecer à Rua Joaquim
Carlos, n.º 655 - Pari, das 9h às 16h,

Foto: Mário Sergio Almeida
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Preso suspeito
de matar seis
taxistas no Rio
Grande do Sul
A polícia capturou o homem
suspeito de assassinar seis taxistas
no fim de março, no Rio Grande
do Sul. De acordo com a Polícia
Civil, Luan Barcelos da Silva, de
21 anos, confessou os crimes alegando motivação financeira.

portando a documentação exigida e a
guia de arrecadação comprovando o
pagamento do preço público correspondente á inclusão em ponto
privativo de táxi.
O condutor terá prazo de máximo
de 60 dias, contados a partir da data
de publicação deste ato no Diário Oficial da Cidade, para efetivar a inclusão no ponto 3035. Se não o fizer, isso
implicará na perda de direito à vaga
ofertada.Ponto Privativo de Táxi n°
3035 Estabelecido através do proces-

so 2012-0.004.267-7
Local: Rua Alcides Boscolo
CONDUTAX NOME
157.519-37 Paulo Fransinete
Reinaldo
189.106-37 Roderico Jose Marinho Falcão
212.799-34 Paulo Marques
229.286-34 Wagner Ernandes
230.486-38 Rubens Fernandes
234.925-38 Vander Ernandes
235.402-30 Wlader Ernandes
237.532-34 Allan Taylor da Fonseca

Identificado com o auxílio de
câmeras de vigilância e de testemunhas, o suspeito detido em 13
de abril, na cidade de Porto Alegre, foi encaminhado a Penitenciária de Alta Segurança de
Charqueadas (Pasc). Em depoimento, o criminoso narrou com
detalhes os assassinatos.

Brasil tem um parlamento
federal sem moral com o povo
Foto: José Cruz/ABr

O país gasta tanto com um parlamento que nada faz em favor do povo
Brasileiro. Evangélicos brigando com
evangélicos, parlamentar evangélico,
misturando a igreja com política.
Como os parlamentares discutem
sempre assunto de seus interesses,
não deveria ser pago com o dinheiro
do povo. São os impostos que pagamos para não ter nada em troca.
Os bandidos se aproveitando da

menoridade sem punição e falta de lei,
estão matando e roubado, em todos os
cantos deste país. Até os Índios já tomaram conta do Câmara dos Deputados.
“Como não se faz nada, vamos agitar”, assim os Índios colocaram vários deputados para correr do plenário, ocupando seus lugares. Vergonha de um parlamento sem ordem, quando fazemos bagunça em
nossa casa, damos o direito para qual-

quer um entrar e bagunçar.
Até quando vamos conviver com
esta política bagunçada, por esta geração
de políticos despreparados.Quando não
se produzem é melhor fechar as portas. É
isto que o povo Brasileiro, tem assistido nos meios de comunicação.
Um grupo de cerca de 50 pessoas
protestou na manhã de quarta-feira
(17) dentro da sala onde acontece a

sessão da CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) da Câmara dos Deputados. Uma das Comissões mais importante que analisa
a legalidade dos projetos. Eles pedem
a saída dos deputados José Genoino
(PT-SP) e João Paulo Cunha (PT-SP)
da comissão. Sentado eles estavam e ficaram assistindo o protesto. A maioria
dos protestantes evangélicos.
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IPEM EM TIRAS
Rocambole de carne moída

Foto: Divulgação
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Ingredientes:
1kg de carne moída de primeira
1 pacote de sopa de cebola
2 dentes de alho amassados
Sal a gosto
8 fatias de bacon
200g de queijo tipo prato cortado em
fatias

200g de presunto cortado em fatias
1 cenoura picada em cubinhos
1 pimentão picado
1 lata de milho verde
½ xícara (chá) de azeitona verde picada
2 colheres (sopa) de maionese

Modo de Preparo:
Tempere a carne moída com a sopa de cebola, o alho e o sal. Coloque a
carne temperada sobre uma folha de papel laminado ou papel manteiga e
abra a massa com um rolo na espessura de um centímetro mais ou menos.
Recheie a carne com pimentão, a cenoura, o milho, o queijo, o presunto,
parte do bacon e as azeitonas. Enrole formando um rocambole, pincele-o
com a maionese e cubra com o restante das fatias de bacon. Enrole o
rocambole em papel alumínio e leve ao forno médio (180ºC) preaquecido
por aproximadamente 40 minutos ou até dourar.

de 30/4 a 13 de maio de 2013
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Taxista economiza até 70% abastecendo com gás natural
Para os taxistas, o Gás Natural Veicular (GNV) é uma economia, que deve
fazer parte de seu dia a dia de trabalho.
Com o elevado preço da gasolina e do
álcool, o GNV conquista cada vez mais
a preferência dos motoristas da praça.
Abastecer com gás natural é uma
alternativa vantajosa, especialmente para
quem roda muitos quilômetros por dia como
é o caso do taxista. O GNV se destaca
também como ambientalmente correto, pois
contribui para reduzir a emissão de
poluentes no ar.
Segundo Marcelo Palomo, gerente da
GNV Anchieta, o taxista economiza até
70% abastecendo com GNV. “A cada R$
1 mil de consumo de gasolina ou álcool, os
gastos no gás será de aproximadamente
R$ R$ 300”, salienta.
No mercado há 17 anos, a GNV
Anchieta, empresa especializada na
instalação de kits de gás natural, oferece uma linha completa de equipamentos com tecnologia de última geração.
“Desde 2006 trabalhamos com equipamentos de GNV de 5ª Geração. Esse
moderno sistema injeta gás diretamente no motor, melhorando o desempenho e a economia”, explica o gerente.

A GNV Anchieta é uma oficina
credenciada pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro). “Nós temos o compromisso
de qualidade com os nossos clientes”,
atesta Palomo.
Antes de instalar um kit de gás no veículo o taxista deve solicitar uma autorização no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para alteração da característica do carro. Esse documento também
pode ser retirado no despachante. “Com
essa licença em mãos, nós colocamos o
equipamento para o taxista seguir a vistoria do Inmetro”, orienta.
Luiz Bastos, consultor de vendas da
GNVAnchieta destaca as vantagens do gás
natural: “o GNV é ecológico, contribui com
o meio ambiente e aumenta o faturamento
do taxista. É um ótimo investimento. Em
três meses e meio, o taxista terá o investimento da aquisição do equipamento de volta. Hoje, o gás é melhor investimento do
mundo, pois o retorno é imediato, diferente
de títulos de capitalização que levam até dois
anos para dar rendimento”, garante.
Na GNV Anchieta são
comercializados kits com cilindros que
variam de 7,5 metros a 25 metros. O
preço oscila entre R$ 2.900
a R$ 5.000, conforme o
modelo do veículo. Todos
os equipamentos possuem
garantia de um ano. Por
mês, são instalados na oficina mais de 70 kits de GNV.
“Os taxistas são nossos melhores e maiores consumidores dessa rica fonte de ener-

Foto: Mário Sergio Almeida

gia. Eles representam, em média, 70%
do faturamento da nossa empresa”,
destaca Palomo.
Com a alteração da Lei de Inspeção
Veicular, que dispensa por três anos
carros novos da vistoria do Controlar, o
mercado de GNV tende a melhorar.
“Na minha avaliação, o motorista que
converte o veículo para gás natural deveria ser dispensado da dessa verificação. Essa decisão do prefeito ajudará
tanto o taxista quanto as
convertedoras”, assegura Palomo.
Com a evolução do mercado de
GNV, que proporcionou condições de
abastecimento nas estradas, municípios
e capitais, os taxistas estão retirando o
kit antigo para instalar o kit novo. “Hoje,
eles estão substituindo os equipamentos de 3ª Geração pelo de 5ª Geração.
Quando o taxista troca de carro, ele consegue reaproveitar apenas o cilindro (reservatório) do automóvel antigo, assim
fica mais fácil adquirir um novo equipa-

mento”, avalia Palomo.
Manutenção
Com o kit já instalado o taxista
deve fazer uma manutenção anual,
que inclui limpeza do sistema e uma
nova programação. A durabilidade
também é apontada com um fator positivo. “O GNV é um combustível mais
fraco, por isso o carro perde 5% da
potência, mas cerca de 90% dos clientes não conseguem identificar essa
redução. Em seu dia a dia, esse cliente percebe a redução de gastos com
combustível em até 70%”, esclarece
o gerente. “Alguns, inclusive trocaram
de carro e logo após meses retornaram
a oficina para instalar o kit”.
A GNV Anchieta está localizada
na Rodovia Anchieta, 1103 – Sacomã.
Os telefones de contato são: (11) 20634998/2914-2157 ou Nextel 78627562ID 80.5370. A oficina funciona de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
e aos sábados, das 8h às 12h.
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Os bandidos estupradores do transporte
irregular e assaltantes do RJ estão presos
O caso de estupro praticado em
uma van pirata de São Gonçalo Rio de
Janeiro que fazia lotação mostrou a
deficiência da fiscalização dos transportes. E negativa a imagem da cidade para o mundo que vai sediar o maior evento. A Copa do Mundo de 2014.
Por mais que os governantes anunciem novas operações, a pirataria anda solta no Rio e parece não acabar nunca.
A embaixada dos Estados Unidos orienta os turistas não pegar lotação e
sim o serviço de táxi. A notícia negativa repercutiu no mundo.
Deixando em situação difícil o sistema de transporte da cidade maravilhosa, que recebe turistas de todos os
lugares do mundo, que as vezes levam
uma das piores imagens do Rio, como
é o caso da americana que foi estuprada na presença de seu namorado,
dentro da van pelo os criminosos, que
passaram a ser noticia no mundo. Polícia investiga outros casos promovidos
pelo mesmo grupo.
Dias depois da agressão aos turis-

tas, a fiscalização ficou mais frequente.
Mesmo assim, ainda há piratas na rua,
tanto nos táxis, quanto nos ônibus e nas
Vans, principalmente em linhas de periferia. No dia quatro de abril de 2013, a
Coordenadoria Especial de Transporte
Complementar da Prefeitura do Rio realizou uma operação contra veículos irregulares e piratas.
Foram feitas ações no Centro da Cidade, em Copacabana e na Barra da
Tijuca, na Zona Oeste e apreendidos 41
veículos sendo 39 vans e kombis, além
de dois táxis piratas. Os órgãos de fiscalização utilizaram vinte reboques durante as ações. Os veículos apreendidos foram levados para depósitos do
Detro.
As estimativas do Sindicato dos
Taxistas do Município do Rio de Janeiro é que a existência de 5.000 veículos
piratas em atuação apenas no setor de
táxi. O Sindicato das Vans acredita que
existem 6.000 Kombis e veículos de
transporte alternativo sem regulamentação circulando nas ruas da capital

Folha do Motorista: cada vez mais longe
Aos Amigos da Folha do Motorista,
Acompanho as reportagens de
vocês sobre assuntos voltados aos
taxistas da cidade de São Paulo e tantas outras. Sou taxista na cidade de
Rio Grande (RS), aqui todos da categoria estão apreensivos sobre essa
questão da violência contra classe, eu
mesmo tenho 70 anos e meus dois
filhos trabalham no táxi (o que me
custou 17 anos de trabalho em uma
fábrica de adubos).
Antes, quando o serviço era fraco ninguém, queria a praça, agora
que melhorou os ‘ABUTRES DE
PLANTÃO’ querem se jogar em
cima. Pago o INSS para os dois,
quem tem direito de trabalhar com

meu táxi na minha morte, meus filhos
que já trabalham, esperam passar esse
direito. Sem mais, me coloco à disposição dos senhores.
A Folha do Motorista, não é só
lida pelos taxistas de São Paulo e sim
por boa parte dos profissionais trabalhadores da praça. Os que não conseguem acompanhar as notícias pelo jornal têm acesso pela internet. Um grande abraço do tamanho do Estado do
Rio Grande do Sul a toda equipe da Folha do Motorista, que sempre tem prestado um excelente trabalho em favor de
nossa categoria. Parabéns a todos.
Carlos Alberto Serpa Pinto.
kabeserpa1@hotmail.com.

fluminense. Contra esta irregularidade,
os órgãos públicos só conseguem
apreender pouco mais de 40 veículos por dia. Quantidade insuficiente
para dar conta de tantos piratas. Se
os comandos foram seqüentes, mais
de dez mil carros irregulares podem
serem retirados de circulação, no final de cada mês.
As operações costumam ser realizadas em parceria entre Detro, Polícia
Militar, Detran e Guarda Municipal. De
acordo com o delegado Cláudio Ferraz,
coordenador das ações, as fiscalizações
vão continuar a acontecer diariamente.
Ele informou que o novo planejamento das blitzes começou a ser feito na
segunda-feira seguinte ao caso de
estupro dos turistas. Revelou ainda
que, em apenas três dias de ações diárias, foram apreendidos 84 vans e
kombis, doze táxis, dois ônibus e quatro carros particulares dos mais de 11
mil veículos piratas estimados.
Estupradores
Os Policiais da Delegacia Especial

de Apoio ao Turismo (DEAT) prenderam os acusados de estuprar uma jovem americana e agredir o seu namorado francês em Copacabana, bairro
nobre da cidade, durante viagem em
uma van. Jonathan Foudakis de Souza, 20anos, Carlos Armando Costa dos
Santos, 21anos, e Wallace Aparecido
Souza Silva, 22 anos. Além do estupro, eles roubaram o celular e fizeram
saques e gastos com o cartão de crédito das vítimas.
Carlos Armando é fichado por
exercício ilegal da profissão. Apesar
disso, continuava a agir criminosamente como pirata. Ele e seus colegas já haviam praticado uma tentativa de estupro a uma jovem que, apesar de ter denunciado à polícia, uma
delegada não agiu e colocou em liberdade. A postura fraca de fiscalização está assustando moradores e
turistas do Rio. Muitas mulheres estão com receio de viajar em um veículo desses. Por não saber o que é
certo ou errado.
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Aprovadas pela
Câmara novas regras
sobre isenção de
pedágio em rodovias
Em 26 de março o plenário da Câmara dos Deputados aprovou a isenção da tarifa de pedágio para moradores de municípios onde a praça estiver
instalada. O projeto segue para apreciação do Senado.
De autoria do deputado Esperidião Amin (PP-SC), o projeto foi aprovado com uma emenda do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que
disciplina a forma de as empresas recalcularem o valor do pedágio para
compensar a isenção.
Para ter direito ao benefício, o dono do veículo deverá ser cadastrado
em um banco de dados e comprovar residência ou trabalho no município
em que esteja instalada a praça de cobrança. (Com informações da ABr)
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Passageiro de
táxi é flagrado
com metralhadora
e drogas
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Cabines blindadas são usadas
em táxis para evitar assaltos
Foto: Divulgação Seplan_AM
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Polícia prende
assaltantes de
taxista em São
José dos Campos
Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária apreendeu uma metralhadora 9 mm,
uma porção de maconha e uma
de crack, às 23h30 de quintafeira (18/4), na altura do km 367
da Rodovia Marechal Rondon
(SP-300), em Avaí – distante
366 quilômetros da capital. Um
homem foi preso em flagrante.
Durante fiscalização, policiais
da 1ª Companhia do 2º Batalhão
de Polícia Militar Rodoviária
(2ºBPrv) abordaram um táxi,
com placas de Bauru. Na bolsa do passageiro foi encontrada a metralhadora Beretta 9
mm e duas porções pequenas
das drogas.
Questionado, ele disse pegou
os entorpecentes e a arma em
São Paulo e entregaria para uma
pessoa em Lins, no interior. O
suspeito foi preso em flagrante,
levado à Delegacia de Avaí, onde
a ocorrência foi registrada. (Com
informações da Secretaria de
Segurança Pública).

Assustados com a violência, taxistas de Manaus, no Amazonas, começam a recorrer a alternativas de segurança. Temendo a ação de bandidos,
os profissionais começaram a instalar cabines blindadas nos veículos para
continuar a trabalhar.
De acordo com o Sindicato dos Taxistas do Amazonas (Sindtáxi), sem
esperanças nas autoridades para a solução dos crimes, muitos permissionários
sequer procuram a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.
Em maio do ano passado, o Governo do Amazonas anunciou uma linha
de crédito de R$ 10 milhões, para financiamento de cabines blindadas em
táxis. No entanto, a lei que regulamenta o uso do produto ainda não entrou
em vigor.
O financiamento do Governo do Amazonas foi anunciado para ser feito
por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O
projeto preliminar prevê a instalação de uma cabine blindada nos veículos
da frota da cidade. O pagamento, segundo anúncio do Estado, poderá ser
feito com mensalidades em torno de R$ 100 para a categoria dos taxistas.
Dos 4.041 taxistas cadastrados no Sindtáxi, apenas três possuem a cabine blindada no automóvel e funcionam como protótipo da empresa produtora do equipamento. (Com informações do G1)

Dois suspeitos de assaltarem
um taxista, na última terça-feira
(9/8), foram detidos pela Polícia Militar. O crime ocorreu no
bairro 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, anunciaram 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)
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

Pneus meia vida nacional Pirelli, Firestone,
Goodyear, carros, pick-ups e utilitários do aro 13
aos 17, todas as medidas, bom preços, F: 77241871/ 7724-5681
Alugamos seu alvará e fazemos administração,
consulte Waldemar Mendes – Rua Siqueira
Bueno, 2181 – sala 3 Mooca Fone: 3637-5768
/ 98585-5988.
Alugo alvará e Vendo carro, entrada + parcelas,
consulte Waldemar Mendes – Rua Siqueira
Bueno, 2181 – sala 3 Mooca Fone: 3637-5768
/ 98585-5988.
Compramos carro em bom estado, Waldemar
Mendes – Rua Siqueira Bueno, 2181 – sala 3
Mooca Fone: 3637-5768 / 98585-5988
Vendo Kit gás Rodagás semi-novo com2
cilindros de 7,5mts, completo R$ 1.000,00 Fone:
98585-5988.
Vende-se direito da Ligue táxi tratar c/ Geraldo
F: 99771-4011.
Vendo Idéia 2009/2010 flex F: 99132-7607 c/
Francisco.
Passo ponto e Carro Logan 1.0 2011 e alugo
ponto Itaim F: 98715-5974 / 2049-0067 c/ Oliveira.
Comercio de ferro e ferragem Troca-se por táxi em
São Paulo capital F: 2046-8378 / 99629-9276 c/
Manuel.
Vendo prefixo Use táxi ótimo faturamento Tratar
c/ Antonio F: 99847-5484.
Ofereço-me c/ preposto ou 2º motorista, res.
Jabaquara c/ garagem própria F: 5021-4668 /
95211-9272.
Ofereço-me como preposto resid. própria c/
garagem F: 7880-1180 / 3433-1309 / 99738-0319
/ 97255-4656 c/ Marcos.

Troco um apartamento por um táxi montado
em Osasco F: 96025-7910 Elma 7010-9471
nextel c/ Julio.
Vendo titulo Ligue táxi, Vendo moto Super
Tenere750 F: 98578-1781 (tim) / 96200-4536 (oi)
c/ Raimundo
Vende-se carro com ponto 2004 Motel Milto,
Zafira 09/10 falar c/ Nogueira F: 99616-2535 /
2280-4492 Rec.
Troco Apart. kitnet em Santos frente para
o mar por táxi R$ 135.000,00 F: (11) 987105065 c/ Kelly.
Vendo Siena tetrafuel 08/09, ótimo estado, baixa
Km, com rastreador F: 99453-7453 c/ Wagner.
Vendo táxi completo R$ 142 mil + transf. de divida
F: 98373-9111 (tim) / 97459-7905 (vivo) Humberto.
Vendo Corsa Premium, completo 10/11 c/ 10
meses de uso na praça , 68 mil km R$ 25.500,00
F: 7891-0724 c/ Milton.
Tenho alvará 2006, estou a procura de alguém
c/ carro p/ trabalharmos juntos F: 96809-1055 (oi)
/ 95858-9838 (tim) c/ Jesus
Aluga-se titulo da Ligue táxi F: 97468-2451
Ronaldo.
Procuro alvará para alugar c/ ponto livre tenho
ponto a 15 anos F: 96202-1087 / 98107-6063
Vendo prefixo da Use táxi F: 98102-7230 c/
Antonio.
Ofereço-me como preposto tenho Corsa 2004,
Prata c/ garantia, tenho exp. 13 anos na praça F:
96690-0475 c/ Fernando.
Vende-se Vermelho e Branco completo F: 959358475 c/ Martins

Funerária
Meta 2000
ATENDIMENTO 24 HS
S. Paulo e Grande S. Paulo.
Rua José Menino, 32
Parque Rincão - Cotia
F: 99574-1276 / 4616-8810
2825-6015 / 3783-5489

firmino.emidio@terra.com.br
Transfiro alvará completo da Ligue táxi F: 999658067 Oliveira.
Transfiro alvará de táxi em São Caetano do Sul
F: 99720-5530 c/ Edson.
Táxi procuro 2º motorista somente carro quitado
ponto IBM - Paraíso com referencia F: 98591-0383
Fernando.
Vende-se Zafira completa 2. automática com ponto
em Moema F: 96690-8086 c/ Carlos.
Alugo alvará e Vendo Siena 08 tetrafuel Tratar F:
7820-4320.
Alugo alvará e Vendo Pólo Sedan 07 Tratar F:
96828-1200.

Alugo alvará e Vendo
Zafira elite 10 c/ ponto
Av. Ibirapuera Tratar

F: 7726-4620
Obs ( Publicado na edição anterior
(edição 687 – 16/04/2013), o mesmo
foi anunciado como venda de alvará e
carro e na verdade se trata de Venda
da Zafira e locação de Alvará.)
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