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A GNC, Gente Nossa
Corretora de Seguros,
líder do segmento, há

mais de dez anos
garante o seu

patrimônio. Ligue: (11)
5572-3000. Pág. 20

Se você tem

seguro, seu táxi

está garantido

TARIFA DE TÁXI EM SP
TEM DEFASAGEM DE 30%

 O último reajuste na tarifa ocorreu no início de 2011, tendo como ano base 2009. Atualizando os dados da
inflação desde 2010, o acumulado até novembro de 2014 está em quase 30%. Sequer a bandeira dois foi

autorizada no mês de dezembro para ajudar no faturamento do taxista e
compensar o tempo perdido no trânsito. Pág. 18

Se o seu nome está na lista,
procure o DTP para regularizar a
documentação. O prazo máximo

é de 30 dias. Pág. 28 e 29

Transferências

de alvará:

 DTP avança nos

processos

Instale uma câmera em seu táxi. Em
dois segundos as imagens são gra-
vadas em um servidor. O sistema
pode ser instalado em qualquer lu-
gar do Brasil. Pág. 06

Já foi assaltado?

Se precisar de carta de
rendimento ou lucro cessante,

procure a Coopetasp. Não
haverá expediente nos dias 24,
26 e 31 de dezembro e 02 de

janeiro. Retornamos às atividades
em 05 de janeiro.

Ligue: 11 2081-1015

Coopetasp:

atendimento

no fim de ano

Consulte os anunciantes da Folha do
Motorista. Eles têm sempre profissi-

onais preparados. Para anunciar,
fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653. Pág. 35

Vai trocar de carro?

Ari Lopes da Fonseca já está finali-
zando seu segundo livro de poesi-
as, e preparou uma homenagem
para Salomão Pereira. Pág. 30

Mariano Leite de Assis foi multado em R$ 574,61 e perdeu sete
pontos na habilitação. Ele manobrou seu táxi dentro de um posto de

combustíveis para abastecer em outra bomba. Pág. 34

Taxista faz poesia em

homenagem à Salomão

Taxista é multado ao

 abastecer o veículo

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Mario Sergio de Almeida
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São Paulo tem uma das maiores frotas de táxis acessíveis do mundo

No dia 3 de dezembro é celebra-
do o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Redu-
zida. A data foi instituída pela Orga-
nização das Nações Unidas em
1998 para combater o preconcei-
to e afirmar os direitos das pesso-
as com deficiência, como a igual-
dade de oportunidades.

O serviço de Táxi Acessível foi
lançado em São Paulo em fevereiro
de 2009, e hoje o município conta
com uma das maiores frotas de táxis

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, conheça

um pouco mais sobre esse sistema de transporte diferenciado
adaptados do mundo. Segundo dados
da Adetax (Associação das Empresas
de Táxis do Município de São Paulo),
a capital paulista possui 93 veículos
desse tipo, número maior que o de
grandes cidades como Nova York,
Paris, Roma e Londres.

Os táxis são adaptados de acordo
com os requisitos da Secretaria Muni-
cipal de Transportes. Os veículos aces-
síveis contam com plataforma elétrico-
hidráulica, acionada por controle re-
moto e com sustentação de até 250

quilos. Além disso, o carro precisa ser
equipado com teto elevado, fixador e
cinto de três pontos para facilitar o
acesso dos cadeirantes.

Os motoristas que
conduzem esses veículos
recebem uma prepara-
ção, de modo que este-
jam sempre prontos
para auxiliar o passa-
geiro. As corridas com
o táxi acessível têm o
mesmo preço das co-
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bradas nos táxis comuns, com o
acréscimo do valor da chamada via
rádio e do agendamento.
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Com o início da temporada de
férias de verão,  a ARTESP
(Agência de Transporte do Esta-
do de São Paulo) lembra que a
realização de uma revisão mecâ-
nica no veículo pode evitar muita
dor de cabeça durante a viagem.

Somente nos dez primeiros
meses de 2014 mais de 530 mil
carros ficaram parados nos 6,4
mil quilômetros de rodovias do
estado de São Paulo por proble-
mas de manutenção: falhas mecâ-
nicas e elétricas, superaqueci-
mento do motor, pneu furado,
bateria descarregada e até mes-
mo falta de combustível, a cha-
mada pane seca.

Para garantir a tranquilidade
durante a viagem, além de fazer
a revisão mecânica antes de en-
trar na rodovia, também é impor-
tante ter anotado os telefones dos
serviços de atendimento ao usu-

Férias chegando: faça manutenção
preventiva antes de viajar

ário das concessionárias responsá-
veis pelas rodovias que for utilizar.
Todas as concessionárias têm ser-
viços gratuitos aos motoristas, com
guinchos, câmeras, painéis de men-
sagem, serviço 0800 e telefones de
emergência.

Em caso de imprevistos, a pri-
meira medida é parar o veículo em
local seguro e comunicar à conces-
sionária, que acionará o atendimen-
to gratuito. Além disso, o socorro
também pode ser pedido pelo Cen-
tro de Controle Operacional
(CCO) das administradoras das
rodovias ou pelas viaturas de ins-
peção de tráfego.

Confira algumas

recomendações  para

quem vai viajar de carro:

Antes de pegar a estrada, é im-
portante verificar freios, amortece-
dores, luzes, óleo, pneus, docu-
mentos e equipamentos obrigató-

rios. O veículo deve estar em per-
feito estado, a fim de garantir uma
viagem tranquila.

O condutor não deve consumir
bebidas alcoólicas antes e durante
a viagem, e também não deve diri-
gir com sono. O motorista e os pas-
sageiros devem usar o cinto de se-
gurança (inclusive no banco trasei-
ro), respeitar os limites de veloci-
dade, não trafegar pelo acostamen-
to, ultrapassar somente em locais
seguros e pela faixa da esquerda,
reduzir a velocidade em condições
de neblina ou chuva e não jogar lixo
pelas janelas.

Itens como o óleo do motor, da
direção, os freios e a água do ra-
diador devem ser verificados. É
importante também que o alinha-
mento e o balanceamento do carro
estejam corretos. Quando o veícu-
lo está “desalinhado”, o carro joga
para um dos lados, gastando de

forma irregular os pneus e colo-
cando em risco a segurança. O
balanceamento é necessário para
evitar vibrações que também au-
mentam o desgaste dos pneus. 

Antes de qualquer viagem, cur-
ta ou longa, deve-se calibrar os
pneus. Pneus murchos comprome-
tem o desempenho do carro, pro-
vocam maior consumo de com-
bustível, além de aumentar os ris-
cos de acidentes. Lembre-se: para
trocar pneus é preciso levar no
veículo alguns equipamentos bá-
sicos e obrigatórios: chave de
roda, macaco, estepe e triângulo
para sinalização.

Outro equipamento obrigatório
é o extintor de incêndio, dentro do
prazo de validade. Trafegar sem
os equipamentos de segurança
obrigatórios pode gerar multa de
R$ 127,69 e perda de cinco pon-
tos na carteira de habilitação.
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A tecnologia evoluiu muito, e vá-
rios mecanismos foram criados para
trazer mais segurança para as cida-
des modernas. Se há alguns anos
atrás viver cercado por câmeras era
algo só possível de ser visto em fil-
mes de ficção científica, hoje as
câmeras fazem parte do dia a dia

Proteja sua
vida com

uma
CÂMERA
EM SEU

TÁXI
Câmeras de segurança estão

presentes em todos os lugares

de todas as pessoas.
Podemos não perceber, mas o

simples fato de ir até uma padaria já
nos faz ser filmados várias vezes. Pelo
trajeto, podemos nos deparar com
câmeras de condomínios, empresas,
câmeras de ruas usadas pela polícia
militar ou guarda civil metropolitana, e

câmeras na própria padaria. Em um único quarteirão, várias imagens são registradas.
Até pouco tempo atrás as câmeras eram colocadas apenas em locais está-

ticos, ou seja, em tetos, postes e paredes. Quando pensamos em meios de
transporte, a instalação de câmeras se resumia às estações e plataformas de
embarque, não chegando dentro dos ônibus, trens, metrôs e táxis.

Com as novas tecnologias, criou-se a possibilidade das câmeras serem
instaladas mesmo em locais com pouca luminosidade e muita trepidação. As
modernas câmeras digitais têm capacidade de aproveitar a luz disponível e
fornecer imagens definidas, ao contrário do que acontecia com equipamentos
mais antigos.

Câmeras para táxis:

tecnologia aliada da segurança

A câmera de segurança para táxis criada por Salomão Pereira e pela em-
presa de tecnologia Cerruns é simples, barata e pode ser instalada em qual-
quer parte do mundo. As imagens captadas são transmitidas em tempo real
para uma central, e não ficam armazenadas dentro do carro, o que proporci-
ona mais segurança. Além disso, a nitidez impressiona, mesmo em filmagens
noturnas.

Todos os táxis equipados com a câmera de segurança possuem um selo
que informa os passageiros sobre a filmagem: “Esse veículo está sendo
monitorado, com imagens transmitidas para uma central”. Com isso, se uma
pessoa mal intencionada entrar no táxi desistirá de cometer o crime ao saber
que seu rosto será identificado com facilidade.

Custo da instalação: R$ 250 - parcelado

em três vezes sem juros.

Custo mensal de armazenamento

das imagens: R$ 45.

Estamos cadastrando oficinas especializadas em taxímetros

de todo o Brasil para a ampliação

de nossos centros de instalação.

Entre em contato: 11 5575-2653

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Várias cidades pelo Brasil decretaram que o serviço de táxi
poderá cobrar bandeira 2 no mês de dezembro, como uma
forma do profissional taxista ter o seu 13º salário. A bandeira 2
será válida durante 24 horas.

No Rio de Janeiro a Secretaria Municipal de Transportes
autorizou a tarifa sem discriminação de horário ou zona, até o
dia 31 de dezembro.

Capitais como Salvador (BA), Aracaju (SE), Recife (PE),
Belém (PA), Manaus (AM), Macapá (AP), Curitiba (PR),
Goiânia (GO), Distrito Federal, entre outras cidades, permi-
tem aos taxistas a cobrança de bandeira 2 no último mês do
ano.

Já em São Paulo não há esse benefício para a categoria.
Além disso, o último aumento de tarifa ocorreu no início de
2011, tendo como ano base 2009.

Taxistas de várias
localidades

terão bandeira 2
no fim de ano

Medida equivale ao 13º salário dos

taxistas, mas na capital de SP não é válida
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Em recentíssima senten-
ça, o poder Judiciário con-
denou o DETRAN-SP a
pagar indenização de apro-
ximadamente dez mil reais
ao condutor que teve seu
prontuário de motorista ir-
regularmente, diante da sus-
peita de envolvimento em
CNH fria.

O DETRAN-SP de forma genéri-
ca bloqueou e, posteriormente, can-
celou os registros de motorista de mi-
lhares de motorista supostamente en-
volvido no esquema que recebeu o
codinome de “operação carta bran-
ca” pela Corregedoria da Policia Ci-
vil de São Paulo conjuntamente com
a Corregedoria do DETRAN-SP.

 É louvável a atuação dos órgãos
públicos na depuração de Carteira de
Habilitação irregular, entretanto, não
se admite o menosprezo as garantias
constitucionais para evitar que se puna
indevidamente pessoas inocentes, a

INDENIZAÇÃO NO
CASO DE

CANCELAMENTO
DA CNH

proposito, é o que disse
o juiz em sua sentença:

Havendo a suspeita de
irregularidade da habilita-
ção do autor, o caminho
para apuração seria a ins-
tauração do procedimen-
to administrativo com re-
gular citação para a de-
fesa do condutor, tudo

com vistas a comprovar a existência
de irregularidades. Não se pode,
para tanto, utilizar o acionado da via
inversa e, por procedimento sumá-
rio, sem válida citação, declarar-lhe
a revelia e, por conseguinte, cance-
lar seu prontuário de condutor.

Deste modo, a decisão
determinou ao DETRAN-SP o
restabelecimento do registro de
condutor, além da fixação da inde-
nização pelos danos causados ao
motorista que se viu impedido de uti-
lizar veículo no período em que es-
teve com o prontuário cancelado.

Essa é a última edição do jornal Folha do Motorista do ano de 2014. Como
os mais velhos afirmam, o tempo está passando muito depressa, ou será que a
pressa é toda nossa e não do tempo? De qualquer forma, daqui a pouco já
começa 2015, e com ele nossas esperanças de bons ventos.

Não sabemos como foi o ano de cada um de nossos leitores. Talvez tenha
sido um ano difícil, com problemas financeiros ou de saúde. Pode até ter sido
marcado por perdas irreparáveis de entes queridos. Mas torcemos para que
tenha sido de sucessos, conquistas e felicidades.

A mudança no calendário nos traz uma possibilidade, mesmo psicológica,
de planejar os doze meses seguintes como se estivéssemos recebendo uma
nova chance. Isso não deixa de ser verdade, mas não podemos esquecer que
a cada manhã recebemos uma nova oportunidade de fazer as coisas darem
certo, ou de pelo menos lutar pelo que acreditamos.

Em março de 2015 os taxistas da cidade de São Paulo terão motivos
para comemorar, com a posse de Salomão Pereira como vereador. Com
um representante político, as reivindicações da categoria serão vistas
com outros olhos, e certamente teremos boas notícias sobre projetos e leis
que beneficiarão a todos.

Além disso, inicia-se o segundo mandato da presidenta Dilma Roussef, jun-
tamente com deputados estaduais, federais e senadores. É hora de cobrar o
que foi prometido, sem esquecer de que nossos representantes têm o dever de
atender aos anseios da sociedade por mais educação, saúde, moradia...

Vamos enfrentar também turbulências no meio do percurso, com a crise
econômica, escassez de água nos reservatórios, insegurança generalizada, além
dos problemas pessoais inevitáveis de cada um. Mas, independente de sua
religião (ou falta de religião), desejamos que seus projetos se concretizem nes-
se novo ano.

Falar simplesmente “Boas Festas” é simples, rápido e econômico. O
que nós realmente queremos é continuar ao seu lado em todos os mo-
mentos, bons e maus.

Queremos publicar suas histórias da praça, suas reclamações, responder
suas dúvidas, enfim, te ouvir. E, se 2015 não for suficiente para a realização de
todos os nossos sonhos, é só esperar mais um pouquinho: 2016 vêm logo aí!

E chegamos ao final
de mais um ano
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Dois menores de 16 anos são acu-
sados do assassinato do taxista Se-
bastião José da Costa
Wermelinger, de 51 anos. O crime
aconteceu em 24 de novembro na
cidade de Carmo, região serrana do
Rio de Janeiro.

José estava com um amigo dentro
do carro quando os menores pedi-
ram uma corrida. No caminho, anun-
ciaram o assalto e balearam as duas
vítimas. Um dos menores foi apreen-
dido e o outro já foi identificado, mas
continua foragido.

De acordo com a polícia os crimi-
nosos queriam roubar o carro do taxista,
que reagiu ao assalto. O taxista mor-
reu, e o amigo, de 57 anos, continua
internado em estado grave.

O taxista José Teodoro Ferreira
de Brito, de 49 anos, foi baleado du-
rante um assalto em 02 de dezembro
na cidade de Santiago, no Rio Gran-
de do Sul. Os autores do crime são
dois menores, de 14 e 16 anos, que
já foram apreendidos pela polícia.

O taxista foi abordado pelos cri-
minosos, que se passaram por pas-
sageiros, no ponto de táxi da rodovi-
ária da cidade. No percurso, a dupla
anunciou o assalto e atirou na vítima.

Mesmo ferido no ombro José
Teodoro conseguiu fugir, e foi socorri-
do por colegas de profissão. Ele já teve
alta do hospital e se recupera em casa.

Após beber, uma jovem de 20 anos voltou para casa de táxi na noite de 29
de novembro. Na manhã seguinte acordou sem roupa em sua cama, e ainda notou que
a televisão e R$ 1 mil haviam sumido. O caso aconteceu em Curitiba.

Imagens de câmeras de segurança da rua mostram o taxista entrando no prédio
com a passageira, e deixando o local uma hora depois levando uma televisão.

Já o taxista tem uma versão diferente dos fatos. Ele disse que apenas ajudou
a passageira, que não estava conseguindo caminhar, e recebeu a televisão como
pagamento pela corrida.

O taxista se apresentou na delegacia, devolveu a televisão e foi liberado. O
caso ainda será investigado, e a polícia aguarda o laudo do IML para verificar se
houve violência sexual contra a passageira.

Taxista é

assassinado

por menor no RJ

Sebastião Vítor, de 61 anos, foi encontrado carbonizado dentro do porta-
malas de seu táxi em 25 de novembro na cidade de Ibiraci, em Minas Gerais.
Testemunhas viram o carro em chamas e chamaram a polícia. Até esta publica-
ção nenhum suspeito havia sido identificado.

Corpo de taxista carbonizado é

encontrado no porta-malas do carro

Passageira acorda sem roupa e sem

televisão após corrida em Curitiba

Menores

atiram em

taxista no RS

Motorista do aplicativo UBER é
acusado de estuprar passageira

Shiv Kumar Yadav, de 32 anos,
casado e pai de três filhos, é acusado
de ter estuprado uma jovem de 27
anos em Nova Déli, na Índia. Ele tra-
balhava como motorista do aplicativo
Uber, e mesmo já tendo sido acusa-
do de outros crimes de natureza se-
xual, não teve os antecedentes crimi-
nais checados antes de ser admitido
pela empresa.

O caso ocorreu em 05 de dezem-
bro e gerou uma série de protestos
na Índia. Taxistas legalizados e cida-
dãos comuns se manifestaram contra
a onda de insegurança no país, e co-
braram providências das autoridades.

Uber admite que não

checa seus motoristas

Apesar de garantir que o serviço
prestado pelos seus motoristas par-
ticulares é seguro, a empresa Uber
falhou em não checar os antece-
dentes criminais de Shiv Kumar
Yadav, acusado de violentar uma
passageira na Índia.

Segundo a polícia local, o moto-

Índia, Espanha e Tailândia
proibiram o aplicativo após o crime

rista estava solto sob fi-
ança após estuprar uma
mulher no ano passado.
Além disso, sua ficha
criminal contém acusa-
ções como roubo, mo-
léstia e posse de arma
de fogo sem
licença. Agora, ele está
detido à disposição da
justiça.

Após o crime, a em-
presa Uber reconheceu
que não realiza
checagem de antece-
dentes criminais. Moto-
ristas que trabalham no
Uber disseram à agên-
cia de notícias Reuters
que apenas apresentaram carteiras de
motorista, comprovante de endereço
e documentos do veículo, e não pas-
saram por nenhum tipo de entrevista.

Índia, Espanha e

Tailândia proíbem o Uber

Todos os serviços de transporte da

empresa Uber estão vetados em Nova
Déli, na Índia, após o caso do estupro
de uma passageira por um motorista
vir a público. A medida, segundo in-
formou a Secretaria de Transportes da
cidade, não permitirá que o Uber ope-
re na região nem no futuro.

O governo indiano solicitou que
todas as 11 cidades onde o Uber ofe-
rece seus serviços proíbam o
aplicativo, temendo pela segurança
dos passageiros. Após o crime,
Tailândia e Espanha também baniram
o Uber de seus territórios.

Foto: Divulgação
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A prefeitura de São Paulo ino-
vou mais uma vez, e inaugurou em
08 de dezembro a primeira faixa
de pedestres diagonal do Brasil.
O modelo já é usado em Tóquio,
capital do Japão, e foi implantada
em caráter experimental no cruza-
mento das ruas Riachuelo e Cris-
tóvão Colombo (que antecede a
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio).

De acordo com a Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET)
a faixa em “X” visa facilitar a vida
dos pedestres que, ao invés de
realizar a travessia em duas eta-
pas (uma rua por vez) para atingir
a esquina oposta, poderão fazê-
lo em uma única vez.

SP É A PRIMEIRA CIDADE DO PAÍS COM
FAIXA DE PEDESTRES NA DIAGONAL

Faixa diagonal de
travessia foi

inaugurada em
08 de dezembro

no centro

O cruzamento foi escolhido com
base em uma pesquisa de contagem
de travessia de pedestres, que
mostrou uma média de 189 pesso-
as por hora no horário de maior
movimento.

Além das faixas, o cruzamento
ganhou novas placas educativas
para informar a permissão da tra-
vessia na diagonal e um semáforo
de pedestres, que fica verde por 5
segundos e mais 18 segundos em
vermelho piscante.

Este é um projeto piloto, e a
partir da avaliação, as faixas
diagonais para a travessia de
pedestres poderão ser expandi-
das para outros locais da cida-

de. A CET informou que
fará o monitoramento
da região para a segu-
rança de motoristas e
pedestres.

Você sabe o que significam as
siglas dos óleos lubrificantes?

O tipo de óleo lubrificante para
motor apropriado para o seu veículo
normalmente encontra-se no manual
do proprietário, já que cada automó-
vel possui uma especificação adequa-
da devido a algumas condições. Mas,
qual é o significado das siglas de clas-
sificação presentes nos óleos?

Os óleos lubrificantes para motor
seguem uma classificação recomenda-
da pela sociedade de engenheiros au-
tomobilísticos - SAE (Society of
Automotive Engineers). Essa classifi-
cação refere-se apenas à viscosidade
do óleo (resistência do fluído para se
movimentar em uma determinada tem-
peratura), obtida em testes realizados

Utilizar um óleo inadequado
pode causar danos e prejuízos

com temperaturas específicas.
No caso de condições de baixa

temperatura, a classificação SAE de-
signa a viscosidade por um número e
pela letra W (que significa winter, ou
seja, inverno em inglês), como por
exemplo: SAE 5W. No caso de con-
dições de temperatura quente, a vis-
cosidade é dada por um número,
como: SAE 40.

O índice de viscosidade dos lubri-
ficantes pode ser alterado por meio de
aditivos. Esse tipo de lubrificante é co-
nhecido como óleo multiviscoso pela
classificação SAE. Por exemplo: um
óleo 5W30. Esse tipo de óleo desti-
na-se a motores expostos a uma am-

pla faixa de temperaturas ambientais.
Com a necessidade de um critério

de desempenho, o API (American
Petroleum Institute) desenvolveu uma
classificação baseada no grau de se-
veridade do serviço a que o motor di-
esel ou gasolina é submetido. Esse ní-
vel de severidade é identificado pela
adição de uma letra (A, B, C...) ao sím-
bolo da linha.

Veja exemplos de

alguns tipos de óleo

O óleo SG é destinado a carros de
passageiros à gasolina, caminhões de
serviços leves e furgões fabricados de
1989 em diante. Comparando com o
óleo da categoria SF, apresenta uma

melhora significativa do desempenho
no controle de depósitos, especial-
mente borra, como também uma
melhor proteção contra o desgaste
de válvulas e melhor controle da oxi-
dação.

Procure no manual do proprietá-
rio a faixa de viscosidade indicada
pelo fabricante. Utilizar um óleo lu-
brificante de motor inadequado para
o seu veículo pode causar sérios da-
nos e alto custo de reparo. Desgaste
do motor, sedimentos e fricção do
motor não são apenas problemas
caros, mas podem lhe custar tempo
e frustração.

Fonte: Cesvi Brasil

Exemplos de honestidade: taxistas devolvem dinheiro para passageiros

Na noite de 29 de novembro Maurício Quirino, taxista em Brasília, encon-
trou uma mochila com 2 mil dólares esquecida por um passageiro em seu táxi.
Já o taxista André Luiz Menezes dos Santos, do Espírito Santo, encontrou
uma bolsa com R$ 2 mil dentro do seu carro na tarde de 25 de novembro.
Ambos os profissionais tiveram a mesma postura, e devolveram os valores
para seus donos.

A atitude honesta chama a atenção. Maurício, que trabalha na praça há 30
anos, lembra que jamais pensou em ficar com o dinheiro que não era seu. Ele

Dois taxistas mostraram que a honestidade está em alta na categoria

diz que só viu a mochila esquecida quando o passageiro ligou para per-
guntar. “A mochila ficou dez horas no carro e eu nem sabia”. No dia
seguinte o taxista se encontrou com o passageiro para devolver tudo.

Atitude semelhante teve o taxista André Luiz. Uma mulher embriagada
deixou a bolsa dentro de seu carro contendo dinheiro, cartões, docu-
mentos e até um aparelho celular. Sem pensar, André entregou todos os
objetos na delegacia mais próxima. A polícia informou que a passageira
já foi localizada.

Foto: Divulgação
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Dr. Sérgio Matiota

segundas-feiras, das 12h30 às 17h - civil, criminal e

trabalhista.

     Dr. Davi Grangeiro da Costa

terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30

civil e família.

     Dra. Rita Simone Miler Bertti

quintas-feiras, das 13h às 17h - família, civil

e administrativo.

Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro
(quando esgotadas as condições ad-
ministrativas
* Causas trabalhistas
* Compra e venda de imóveis
* Danos morais
* Despejo por falta de pagamento
* Indenização por dias parados
* Direito criminal
* Direito do consumidor

Confira as especialidades atendidas:

* Discriminação
* Divórcio
* Entrada de aposentadoria
* Inventário (cartório ou fórum)
* Mandado de segurança
* Pensão alimentícia
* Processo administrativo
* Processo contra terceiro
* Reabilitação do nome
* Renegociação de dívidas
* Reparação de danos
* Revisão de aluguel
* Revisão de aposentadoria
* Separação de bens
* Conciliação entre as partes

O departamento jurídico da Coopetasp

atende sócios, empresas, associações e o

público em geral.

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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Sou taxista no estado de Goiás. Aqui onde moro táxis de outros

municípios fazem viagens de nossa cidade para outra. Gostaria de sa-

ber se existe alguma lei que proíba essa atividade irregular. Qual órgão

posso procurar para registrar minha denúncia?

Luis – taxista

Essa é uma situação que ocorre com os taxistas em todas as

cidades brasileiras por falta de lei específica. Os irregulares, cien-

tes de que não haverá punição, atuam na clandestinidade. Os táxis

de outros municípios podem buscar um passageiro de sua cidade

de origem, mas não têm o direito de atender passageiros que solici-

tam o serviço nas ruas ou pontos.

Procure o setor de fiscalização de transportes de sua cidade

e faça a denúncia, apontando onde esses veículos estão

trabalhando. Só assim providências poderão ser tomadas.

Redação da Folha do Motorista

Caro amigo Salomão, fu-
turo vereador da cidade de
São Paulo:

Venho lhe parabenizar pela con-
quista desta cadeira na Câmara de
Vereadores. Acompanhei a vossa luta
em busca deste objetivo, e acredito
que o senhor terá um bom desempe-
nho nessa nova empreitada, desde que
se mantenha nesta conduta firme, e
também com a transparência sempre
presente.

Que o ano de 2015 possa con-
cretizar soluções definitivas em muitos
assuntos desta cidade, sem a prática
de políticas ordinárias. Gostaria de
apresentar alguns tópicos referentes à
cidade: reajuste anual da tarifa de táxi,
veículos clandestinos, corredores de
ônibus, ciclofaixas (elaborar legislação
referente ao uso da bicicleta em vias
públicas), skate (elaborar legislação),
catadores de material para reciclagem
(elaborar legislação), alterar localiza-
ção de vários pontos de ônibus, entre
outros.

Joel Fernando

Facheti – taxista

O taxista me localizou
através de uma das fotos, foi
tremendo! Viu meu nome no
jaleco, que eu estava usando,
solicitou à sua nora para que
me achasse na internet e deu
tudo certo. Só tenho que agra-
decer a iniciativa deste taxista.
Muito obrigado.

Alessandro Costa –

leitor

O pedido do leitor

Alessandro para que o

taxista devolvesse sua mo-

chila esquecida no táxi foi

publicado na última edição

do jornal Folha do Motoris-

ta. Assim que o taxista to-

mou conhecimento da publi-

cação, decidiu localizar o

passageiro. A redação da

Folha do Motorista espera

que o exemplo desse taxista

sirva para todos.
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São 30 anos de luta em
defesa dos taxistas de SP

Com Salomão na Câmara, os taxistas

terão grandes avanços em 2015

Salomão iniciou na política em
2000, quando se candidatou a vere-
ador pelo PFL. Na ocasião, recebeu
dos taxistas 7.300 votos. Dois anos
depois, como candidato a deputado
federal, alcançou a expressiva marca
de 20 mil votos. Em 2004 disputou
novamente o cargo de vereador, e
obteve 14.500 votos.

Na eleição seguinte para deputa-
do estadual (pelo PSDB) recebeu
23.500 votos. Em 2008 foram 17
mil votos para vereador, e dois

anos depois se tornou vereador su-
plente por 90 dias.

Confiante nos taxistas, em 2012
Salomão se candidatou a vereador, e
recebeu 23.174 votos, ficando com a
6ª suplência da coligação PSDB,
PSD, DEM e PR. Nas eleições deste
ano cinco vereadores desta coligação
foram eleitos deputados, e Salomão
assumirá como suplente em 2015 para
um mandato de dois anos.

Salomão conseguiu na

justiça desvincular a

contribuição sindical da

renovação do alvará

Durante os 90 dias que assumiu
como vereador suplente em 2011 (45
dias no lugar do vereador Adolfo
Quintas e 45 dias no lugar de Floriano
Pezaro), Salomão realizou um grande
trabalho em defesa dos taxistas e apre-
sentou 16 projetos. Mas, a sua reali-
zação mais notável foi a desvinculação
da contribuição sindical da renovação
do alvará.

Por meio de um processo no Mi-
nistério Público do Trabalho, Salomão
provou que os taxistas não eram
obrigados a pagar a contribuição
sindical, que era exigida para a re-
novação do alvará.

Hoje, o servidor público do DTP
não pode solicitar ao taxista o com-
provante de recolhimento sindical no
momento da renovação do alvará de
estacionamento.

Projetos de Salomão

para o ano de 2015

Os taxistas já conhecem o trabalho
de Salomão Pereira como jornalista,
que há 30 anos edita o Jornal Folha
do Motorista, dirigido aos taxistas de
São Paulo e Rio de Janeiro. Em bre-
ve, irão conhecê-lo como vereador.

“Pretendo trabalhar com o apoio
da categoria, até com mobilização ser
for necessário, envolvendo coopera-
tivas, associações, empresas de fro-
tas de táxi, sindicato, coordenadores
e permissionários de pontos de táxi.

Precisamos ir à luta para melhorar as
condições de trabalho dos taxistas e
adquirir respeito em todos os aspec-
tos”, afirmou.

“O serviço de táxi tem sido inva-
dido por carros particulares em por-
tas de hotéis, flats, empresas e vários
outros locais. Vamos combater com
pesadas multas quem trabalhar de
formar irregular. Chega de conversa,
precisamos agir. Essa categoria é sem-
pre usada e enganada, precisamos mu-
dar isso”, finalizou o futuro vereador.

Entre em contato com a redação
da Folha do Motorista e dê suas su-
gestões sobre a mobilidade urbana,
segurança, táxis clandestinos e pro-
jetos de lei. Sua ideia poderá ser muito
útil para os taxistas e para a popula-
ção de São Paulo.

Folha do Motorista:

11 5575-2653

redação.motorista@terra.com.br

Rua Dr. Bacelar 47

Vila Clementino

Foto: Mario Sergio de Almeida

O último reajuste na tarifa de táxi
da cidade de São Paulo ocorreu no
início de 2011, tendo como ano base
2009. Atualizando os dados da infla-
ção desde 2010, o acumulado até no-
vembro de 2014 está em quase 30%.

Isso significa que produtos e ser-
viços como alimentação, artigos de
residência, comunicação, despesas
pessoais, educação, habitação, saú-
de e vestuário aumentaram 30% nes-
se período, mas os taxistas não rece-
beram nenhum tipo de reajuste. Por
isso, o poder de compra desses pro-
fissionais está em declínio, compro-
metendo o bem estar de suas famílias
e seu padrão de vida.

Tarifa de táxi na capital
 tem defasagem de 30%

Em 20 de maio
Salomão Pereira, repre-
sentando os taxistas pela
Associação dos Coorde-

nadores e Permissionários em Pontos
de Táxi de São Paulo (Coopetasp),
encaminhou uma planilha de custo de-
talhada ao Secretário de Transpor-
tes, Jilmar Tatto, relatando todos
os gastos da categoria e solicitan-
do um reajuste. Até o momento não
recebeu resposta.

Várias capitais brasileiras e cida-
des menores autorizaram a cobrança
de bandeira dois durante o mês de
dezembro, como uma forma do profissi-
onal taxista receber o 13º salário, como
todos os demais trabalhadores, e também
para compensar o tempo perdido no trân-
sito. Mas, na capital de São Paulo, a
bandeira dois não foi liberada.

Inflação acumulada de 2010 a 2014:

2010 - 5,91%
2011 - 6,50%
2012 - 5,84%
2013 - 5,91%

2014 – 5,58% (de janeiro a novembro de 2014)
Total acumulado – 29,74%

Para cobrir a defasagem na tarifa do serviço de táxi com
reajuste de 30%, os novos valores serão os relacionados a seguir:

Categoria Comum

Bandeirada - de R$ 4,10 para R$ 5,33
Quilômetro rodado - de R$ 2,50 para R$ 3,25

Hora parada - de R$ 33,00 para R$ 42,90
Categoria Especial

Bandeirada - de R$ 5,13 para R$ 6,66
Quilômetro rodado - de R$ 3,13 para R$ 4,06

Hora parada - de R$ 41,25 para R$ 53,62
Categoria Luxo

Bandeirada - de R$ 6,15 para R$ 7,99
Quilômetro rodado - de R$ 3,75 para R$ 4,87

Hora parada - de R$ 49,50 para R$ 64,35

Foto: Mario Sergio de Almeida
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GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE
SOLICITE SUA COTAÇÃO PESSOALMENTE,

POR TELEFONE OU E-MAIL

Rua Dr. Bacelar 21 - Vila Clementino (ao lado do sindicato dos taxistas)

Telefone: 11 5572-3000/ E-mail: gnc@gncseguros.com.br

Segundo dados da Susep (Superin-
tendência de Seguros Privados), cerca
de 70% de todos os automóveis em cir-
culação no Brasil não têm seguro. Ape-
nas no estado de São Paulo, os roubos
de carros cresceram mais de 17% em
2014 em comparação com o ano pas-
sado, e na capital seis carros são rouba-
dos por hora. Diante desse cenário, é
muito arriscado ter um carro e não fazer
seguro.

A Zona Leste concentra 41% de to-
dos os roubos de carros registrados na
cidade de São Paulo. Em seguida apa-
rece a Zona Sul, com 27% dos casos,
seguida pela Zona Norte com 14%,
Zona Oeste com 13% e Centro, com
5%. Os bairros de São Mateus,
Jabaquara, Teotônio Vilela, Ipiranga e
Penha são os campeões desse tipo de
ocorrência.

As seguradoras levam em conta os
dados oficiais da Secretaria de Seguran-
ça Pública em relação aos roubos de ve-
ículos para estipular o valor do seguro, de
acordo com a região em que o condutor
mora e trabalha. Além disso, mais 20 itens
são avaliados, como a idade, tempo de
habilitação, sexo, estado civil, entre outros.

A boa notícia é que, no momento da
renovação, os seguros podem ficar mais
baratos. Tudo depende, novamente, dos
índices de criminalidade da região de cir-
culação do automóvel e de outros dados,
como a inexistência de sinistros durante a
vigência do contrato.

Não perca o seu patrimônio. Procure
hoje mesmo a GNC, Gente Nossa
Corretora de Seguros, e faça uma cota-
ção. A GNC oferece as melhores condi-
ções, além de uma linha completa de pro-
dutos para o segmento táxi.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Preço do seguro varia de

acordo com a criminalidade

Roubos de carros crescem,
mas 70% ainda não têm seguro
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Beto Freire

Diretor do Conseg V. Maria e

Pres. da Assoc. Amigos do Pq.

V. Guilherme - Trote

Em princípio o título pode pa-
recer estranho para alguns, mas no
decorrer da leitura você vai enten-
der melhor a comparação e irá
olhar essas faixas vermelhas em
nossa cidade com a ótica da críti-
ca construtiva.

A prefeitura de São Paulo passou
a instalar faixas para bicicletas em
vias da capital há dois anos, mui-
to criticadas por motoristas, mo-
tociclistas, pedestres e principal-
mente por comerciantes. As críti-

Ciclofaixa ou corredor de manejo?
cas focam no trajeto, insegurança
no trânsito e nos transtornos causa-
dos aos clientes e moradores.

E o corredor de

manejo, onde entra?

O corredor de manejo leva o gado
no cercado para o abatedouro, para
que no momento de seu abate ele não
fique estressado. Em nosso caso, esse
corredor serve como peça de
marketing para futuras eleições e para
dar o chamado pão e circo romano. 

Com uma cidade imensa
territorialmente, por que levar ciclistas
para um curral ao invés de fornecer
toda malha viária para eles circularem?
Pelo simples fato de fazer a chamada
perfumaria política, que dá amostra

grátis aos tolos. Nossa megalópole é
insalubre e agressiva aos pedestres,
ciclistas e motociclistas, então confi-
namos os grupos dando a impres-
são que defendemos causas politi-
camente corretas.

No momento é politicamente
correto andar de transporte públi-
co, de bicicleta e caminhar. Como não
existe planejamento para que as pes-
soas andem em segurança ou peda-
lem, por falta de investimentos em to-
dos os setores, monta-se o circo.

Em resumo, não temos boa ilu-
minação e muito menos segurança
pública. Juntamos a esta receita
calçadas em péssimo estado (quan-
do elas existem), pontos de ônibus

sem iluminação, cobertura e as-
sentos. A educação de trânsito
também não existe, e o munícipe
que tenta trafegar encontra o caos,
seja ele motorizado ou não.

Infelizmente, boa parte da nos-
sa imprensa esta comprometida
com anúncios e acordos, e os
intelectualizados aparentam can-
saço pra  desconstruir  o
maquiavelismo. Segregar acaba
sendo o remédio para uma doen-
ça que precisa de uma interven-
ção cirúrgica moral: a malha viá-
ria deve ser compartilhada por to-
dos com segurança e respeito e,
acima de tudo, colocando a vida
em primeiro lugar!

Foi protocolado em 03 de dezem-
bro o projeto de lei 540/2014, de
autoria do vereador Goulart, que pre-
tende proibir a instalação de
ciclofaixas que interrompam o embar-
que e desembarque de alunos nas ins-
tituições de ensino da cidade de São
Paulo. O autor da proposta diz que
considera inaceitável expor crianças
a essa situação de risco.

Segundo o vereador, o sistema
cicloviário da cidade tem condições
de adotar alternativas que permitam
ao ciclista ter mais segurança e con-
forto, sem prejudicar o funcionamen-
to dos estabelecimentos que já exis-
tem nas regiões das novas faixas.

“A ciclovia é importante e tem in-

Projeto de lei quer proibir

ciclofaixas na frente de escolas
Iniciativa visa dar mais

segurança para os estudantes

centivado o cidadão a deixar seu au-
tomóvel e seguir com segurança pe-
dalando para o trabalho e até mesmo
para a escola. No entanto, é preciso
preservar o acesso das crianças às es-
colas, sem o risco de atropelamentos.
Tem que haver bom senso, o que não
tem acontecido em muitos casos” afir-
mou o parlamentar.

O vereador também é contra a
ciclofaixa de lazer em Interlagos, ex-
tremo sul da capital, que funciona aos
domingos e feriados com movimento
reduzido desde a sua inauguração em
2012. “Essa faixa prejudica sobrema-
neira o estacionamento de clientes nos
comércios da região”, lembrou
Goulart.

As obras para a construção das
ciclovias na Avenida Paulista e sob o
Elevado Presidente Costa e Silva
(Minhocão) começarão no próximo dia
5 de janeiro. Juntas, a ciclovias somam
quase nove quilômetros.

A ciclovia da Avenida Paulista fará
conexão com 11 ciclovias ligando às
regiões do Centro, Pacaembu,
Ibirapuera e Vila Mariana. Para o tre-
cho da Avenida Bernardino de Cam-
pos, estão previstas obras para
aterramento da fiação elétrica, que já
estão sendo realizadas.

O projeto prevê que o canteiro cen-
tral da Paulista será alargado em 25
centímetros de cada lado para facilitar
a passagem de bicicletas nos dois
sentidos. Os tanques de plantas e flo-
res e os relógios de rua serão retira-
dos, mas as árvores da Bernardino de
Campos serão preservadas. 

Já a ciclovia embaixo do Minhocão
irá ligar a Praça Roosevelt à estação

Obras das ciclovias da Paulista e do
Minhocão começam em janeiro

Motoristas precisam se preparar para

enfrentar mais trânsito nessas regiões

da Barra Funda, passando pela Ave-
nida Amaral Gurgel e o Memorial da
América Latina.

O secretário de transportes, Jilmar
Tatto, afirmou que a prefeitura irá re-
alizar outras intervenções para
revitalizar a região do Minhocão,
como a implantação de áreas
ajardinadas e a troca da iluminação
existente por lâmpadas de LED.

Sobre o tempo estimado para a
conclusão das obras, o secretário dis-
se que será de três meses, no míni-
mo. “Tem que ver se consegue tra-
balhar durante o dia, como vai ser a
interferência no viário, o congestio-
namento. Tudo isso precisa ser avali-
ado e a conclusão depende do ritmo
da obra”, disse.

Para amenizar os transtornos oca-
sionados pelas obras, a Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET) já
prepara um plano de monitoramento
e desvio de tráfego para as regiões.
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A mais recente incursão da Operação Desmanche fechou e emparedou 17 lojas de autopeças que funcionavam irregularmente nas ruas Guaianases,
Conselheiro Nébias e General Osório, no centro da capital.

Foram fiscalizados 18 estabelecimentos comerciais, num trabalho conjunto  das polícias Civil, Militar, Técnico-Científica, do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran), da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Esta-
dual da Fazenda e Ministério Público (MP).

Os 17 estabelecimentos comerciais foram fechados por determinação
do Detran, por não cumprirem as normas previstas na Lei dos Desman-
ches. Além disso, a Prefeitura lacrou e emparedou os locais.

Inicialmente a ação fiscalizaria apenas 14 locais, mas durante os traba-
lhos foi constatado que quatro lojas tinham rompido os lacres colocados
em operações anteriores. Por isso, voltaram a ser emparedadas.

Além disso, foram lavrados dois termos circunstanciados por exercício
irregular de profissão. Os proprietários das lojas interditadas terão que com-
parecer ao Detran para iniciar o processo de regularização dos locais.

BALANÇO

Desde o início das fiscalizações no dia 14 de julho foram realizadas 155
operações contra desmanches irregulares no Estado de São Paulo. Foram 
vistoriados 747 estabelecimentos e fechados 411.

A Lei dos Desmanches foi criada para combater a venda irregular de
veículos e peças usadas, e, consequentemente, diminuir os índices de furto
e roubo de carros. Na Argentina, onde uma lei semelhante foi implantada na década passada, a queda nesses tipos de crimes foi de 50%.

Operação Desmanche fecha
mais 17 lojas irregulares na capital

Desde o início da operação, 411

estabelecimentos foram fechados em SP

F
o

to
: T

A
L

IT
A

 F
R

A
N

Ç
A

O aplicativo TAXISP é gratuito,
está disponível para celulares e
tablets com Android e iOS e foi cria-
do por quem mais entende a cate-
goria: Salomão Pereira, em par-
cer ia  com a empresa  de
tecnologia You Mobi.

Para garantir a segurança dos pas-
sageiros e permitir que somente
taxistas legalizados do município de
São Paulo utilizem o TAXISP, é ne-
cessária a apresentação do alvará de
estacionamento e condutax, dentro
do prazo de validade, no momento

vantagens para
taxistas e passageiros

do cadastro.
O TAXISP segue o conceito atual

THE SMART CITIES (Cidades In-
teligentes), que sempre mostrará
para o taxista o passageiro que es-
tiver no local mais próximo, o que
evita grandes deslocamentos e ge-
ração de trânsito.

O passageiro, no final da corrida,
recebe por e-mail um recibo eletrôni-
co com o endereço de origem e
de destino, horário e o valor
para fins comprobatórios. Isso
traz mais credibilidade e segu-

Conheça o aplicativo gratuito,

seguro e mais fácil de usar do mercado

É simples se cadastrar no TAXISP.
Escolha uma das opções:

* Baixe o TAXISP pela Apple Store ou Google Play e utilize
o menu de cadastro do próprio aplicativo;

* Preencha o formulário de cadastro na página www.taxisp.com.br;
* Envie um e-mail com todos os seus dados para taxisp@youmobi.com.br;

* Compareça pessoalmente na Coopetasp, na
Rua Napoleão de Barros 20, Vila Mariana.

TAXISP:
rança para a categoria.

Já o taxista tem à disposição um
controlador de receitas e despesas,
para ter uma visão detalhada de
lucratividade, comprometimento de

receitas futuras e fluxo de caixa. Tudo
pensado para ser utilizado de uma for-
ma simples e intuitiva, mesmo por
aqueles que não se sentem familiari-
zados com novas tecnologias.
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Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma

ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

DIÁRIO OFICIAL DE 03/12/14
Portaria nº 299/14 - DTP. GAB
Transfere o ponto privativo de taxi

categoria comum nº 3024 (C.L.P.
11.08.035) da Rua Chilon para a Rua
Elvira Ferraz, altura do nº 154, entre
a Av. Brigadeiro Faria Lima e a Rua
Fiandeiras, capacidade para 5 vagas,
índice de rotatividade igual a 3 carros
por vaga, totalizando 15 carros.

Mudanças
em pontos

de táxi e
ressinalização

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no

Diário Oficial mudanças estruturais em alguns pontos de táxi

da cidade de São Paulo. Confira:

DIÁRIO OFICIAL DE 08/12/14
Portaria nº 303/14 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo de táxi

comum nº 3053 (C.L.P
17.08.142) na Rua João Cacho-

eira, altura do nº 1620, entre a Rua
Visconde da Luz e a Rua Santa
Justina, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 5 car-
ros por vaga.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Taxista: antes de comprar seu carro
0 km, verifique a homologação

Diário Oficial de 03/12/14
Portaria nº 300/2014 - DTP.

GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca FORD, Modelo KA, Versão
SE 1.0 SD, Código DENATRAN
153315, para a prestação do Servi-
ço de Transporte Individual de Pas-
sageiros – Modalidade Táxi, nas ca-
tegorias COMUM e COMUM-RÁ-
DIO na Cidade de São Paulo. O ve-
ículo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legis-
lação vigente.

Portaria nº 301/2014 - DTP.
GAB.

Aprova a utilização do veículo da
Marca FORD, Modelo KA, Versão
SE 1.5 SD, Código DENATRAN
153319, para a prestação do Servi-

Visando elevar a qualidade do serviço, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) tem homologado diversos
modelos de veículos para atuar no serviço de táxi de São Paulo. Confira as últimas homologações:

ço de Transporte Individual de Passa-
geiros – Modalidade Táxi, nas Cate-
gorias COMUM, COMUM-RÁDIO
e ESPECIAL na Cidade de São Pau-
lo. O veículo especificado deverá aten-
der aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 302/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca FORD, Modelo KA, Versão
SEL 1.5 SD, Código DENATRAN
153320, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categori-
as COMUM, COMUM-RÁDIO e
ESPECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá aten-
der aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Diário Oficial de 10/12/14

Portaria nº 304/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca VOLKSWAGEN, Modelo
GOL, Versão CL MC, Código
DENATRAN 154840, para a presta-
ção do Serviço de Transporte Indivi-

dual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias COMUM E
COMUM-RÁDIO na Cidade de
São Paulo. O veículo especificado
deverá atender aos demais requisi-
tos previstos na legislação vigente.



FOLHA DO MOTORISTA Página 26 de 16/12 a janeiro de 2015

     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes para o pernil (marinada)
6 tomates maduros
1 folha de louro
3 dentes de alho
2 cebolas médias
1 xícara (chá) de vinho branco seco
2 colheres (sopa) de sal
2,5 kg de pernil suíno sem osso
¼ xícara (chá) de azeite

Lasanha de pernil ao molho rosé
Ingredientes para o molho rosé
5 kg de tomate maduros
2 folhas de louro
6 dentes de alho
4 cebolas grandes
sal a gosto
1 colher (chá) de cravo em pó
½ xícara (chá) de azeite
500 ml de creme de leite fresco

Para montar a lasanha

2 embalagens de lasanha (500g cada)
500 g de queijo provolone ralado grosso

Prepare o pernil: no liquidificador bata os tomates
com o louro, o alho, a cebola, o vinho e o sal. Faça
alguns furos no pernil e despeje a marinada. Cubra
com filme plástico e leve à geladeira por 6 horas,
virando para que o tempero fique em contato com
todos os lados.
Em uma panela de pressão grande, aqueça o azeite
e doure o pernil. Junte a marinada, cubra com água
quente e cozinhe por 40 minutos após a pressão.
Deixe esfriar e desfie em lascas grandes. Reserve.
Bata todos os ingredientes do molho no liquidificador, exceto o azeite e o creme de leite. Em uma
panela grande aqueça o azeite, despeje o molho e cozinhe até engrossar levemente. Misture o creme
de leite e reserve.
Em uma assadeira grande intercale camadas de molho rose, massa, molho rosé, pernil e provolone
ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno.

Foto: Divulgação

Dois portugueses assaltaram um carro-forte e cada um
levou um malote fechado. Meses depois, eles se

reencontraram:
Ô, Manoel, tinha muito dinheiro no seu malote?

Quase nada! Tinha oitocentos reais e alguns
cheques pré-datados! E no seu?

Nem te conto! Estava repleto de notas promissórias.
Acabei de pagar a última ontem!
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Transferências de alvará publicadas no Diário Oficial
Verifique as transferências de alvarás dos últimos dias. Se o seu nome está na lista, procure o DTP (Departamento de

Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo máximo é de 30 dias para a legalização de documentos.

DIÁRIO OFICIAL DE 04/12/14
2013-0.070.478-7 Ivete Alves Aparecido.

Transferência de alvará de estacionamento nº
034.818-24 - Deferido.

2014-0.101.928-1 Giuseppe Giordano.
Transferência de alvará de estacionamento nº
023.914-22 - Deferido.

2014-0.136.430-2 Adriana Maria da Silva
Salem. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 027.244-21 - Deferido.

2014-0.148.293-3 Anderson Gomes
Rodacki. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 038.868-24. Deferido.

2014-0.186.942-0 Okajiro Funagoshi.
Transferência de alvará de estacionamento nº
009.653-24. Deferido.

2014-0.222.500-4 Rosa Line Viana
Martins. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 016.537-25. Deferido.

2014-0.223.418-6 Nivea Barros de Macedo
Diniz. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 015.655-24. Deferido.

2014-0.223.595-6 Marli Garcia Preto da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento
nº 010.038-28. Deferido.

2014-0.224.331-2 Eliane de Alcântara
Silveira. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 018.783-28. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 08/12/14
2014-0.165.912-4 Manoel Carlos Ferreira

de Andrade. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 031.275-24. Deferido.

2014-0.169.579-1 Isabel Cristina Dias
Bertevelli. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 017.855-24. Deferido.

2014-0.172.520-8 Magno Pereira Coelho.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.529-24. Deferido.

2014-0.188.136-6 Valquíria Aparecida de
Paula Poiatto. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 013.850-20. Deferido.

2014-0.189.259-7 Rogério Santos da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº

018.577-20. Deferido.

2014-0.190.986-4 Valeriano Mendes dos
Reis. Transferência de alvará de estacionamento
nº 023.743-23. Deferido.

2014-0.191.474-4 Maria Aparecida Marques
Jardim. Transferência de alvará de estacionamento
nº 036.900-24. Deferido.

2014-0.192.517-7 Paulo Cesar da Silva Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
001.010-28. Deferido.

2014-0.193.053-7 João Paulo Nascimento de
Carvalho. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 002.330-21. Deferido.

2014-0.196.641-8 Joel Cezario da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
006.315-23. Deferido.

2014-0.197.091-1 Claudilene Regina Cury.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.392-28. Deferido.

2014-0.197.288-4 Sonia Aparecida Almeida
Carlos. Transferência de alvará de estacionamento
nº 017.380-20. Deferido.

2014-0.199.426-8 Nelson Araujo Toledo.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.533-25. Deferido.

2014-0.220.030-3 Alexandre Medeiros do
Prado. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 003.268-28. Deferido.

2014-0.221.963-2 Claudia Rodrigues Gon-
çalves Celestrino. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 001.271-24. Deferido.

2014-0.222.158-0 Luiz Flavio de Freitas.
Transferência de alvará de estacionamento nº
016.306-28. Deferido.

2014-0.225.909-0 Gisele Cristini de
Assumpção. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 029.682-23. Deferido.

2014-0.227.171-5 Ailton José da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
028.176-24. Deferido.

2014-0.228.206-7 Dario Ferreira Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
015.600-26. Deferido.

2014-0.229.548-7 Agnaldo Milton
Malanconi. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 005.561-22. Deferido.

2014-0.230.339-0 João de Jesus Molico.
Transferência de alvará de estacionamento nº
009.021-28. Deferido.

2014-0.230.407-9 Rogério Aparecido
Rezende da Silva. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 023.908-25. Deferido.

2014-0.230.591-1 Clecio Olher Encinas.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.170-23. Deferido.

2014-0.231.234-9 Edinaldo Souza Batista.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.515-27. Deferido.

2014-0.231.308-6 Aníbal Santana Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
033.679-24. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 10/12/14
2013-0.069.972-4 Natasha Amaral Marques.

Transferência de alvará de estacionamento nº
007.961-23. Indeferido.

2014-0.232.753-2 Vicente Luongo. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 003.396-
28. Deferido.

2014-0.233.040-1 João Martins do Nasci-
mento. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 011.863-29. Deferido.

2014-0.234.210-8 João Joaquim da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
034.395-26. Deferido.

2014-0.235.083-6 Jose do Nascimento Pa-
terno. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 036.981-22. Deferido.

2014-0.235.381-9 Maria Feitosa Ribeiro.
Transferência de alvará de estacionamento nº
017.596-20. Deferido.

2014-0.235.665-6 Benedito Américo Perei-
ra. Transferência de alvará de estacionamento nº
014.061-24. Deferido.

2014-0.235.712-1 Dionísio Margarido de
Medeiros. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 036.507-23. Deferido.

2014-0.235.884-5 José Jovino da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.914-21. Deferido.

2014-0.235.982-5 Yoshiyuki Takahashi.
Transferência de alvará de estacionamento nº
015.929-20. Deferido.

2014-0.235.998-1 José Leoziro de Farias.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.610-22. Deferido.

2014-0.236.723-2 Jusselino Alves Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
012.557-20. Deferido.

2014-0.237.591-0 Ivo Vitarelli Correa. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 009.813-
20. Deferido.

2014-0.237.856-0 Luiz Sampaio de Lacerda.
Transferência de alvará de estacionamento nº
006.762-25. Deferido.

2014-0.239.452-3 José Gomes. Transferên-
cia de alvará de estacionamento nº 011.513-20.
Deferido.

2014-0.240.501-0 Walter de Pádua Fleury.
Transferência de alvará de estacionamento nº
029.613-26. Deferido.

2014-0.240.640-8 Edgar dos Santos. Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº 008.676-
24. Deferido.

2014-0.240.877-0 José Ferreira Leite.
Transferência de alvará de estacionamento nº
028.243-29. Deferido.

2014-0.241.109-6 João Bozzoni. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 002.899-
22. Deferido.

2014-0.242.290-0 Paulo de Oliveira Reis.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.196-26. Deferido.

2014-0.242.406-6 Rafael dos Santos Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.212-20. Deferido.

2014-0.243.102-0 Oswaldo Beato da Sil-
va. Transferência de alvará de estacionamento
nº 040.720-22. Deferido.

2014-0.243.370-7 Mario Luiz da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
017.113-26. Deferido.

2014-0.245.005-9 Moacir Guedes Ribeiro
Junior. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 020.270-20. Deferido.

2014-0.246.904-3 Rogério Budini. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 016.049-
29. Deferido.

2014-0.246.912-4 Moises Dias dos San-
tos. Transferência de alvará de estacionamento
nº 029.472-26. Deferido.

2014-0.247.241-9 Isaac Sobral Campos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
036.630-27. Deferido.

2014-0.247.854-9 Nelson Daguano. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 013.522-
29. Deferido.

2014-0.249.141-3 Ana Maria Graton da
Mota. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 025.620-22. Deferido.

2014-0.249.852-3 Paulo Vieira dos Reis.
Transferência de alvará de estacionamento nº
031.418-29. Deferido.

2014-0.250.317-9 Alcides Mathias. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 017.819-
28. Deferido.

2014-0.250.455-8 Waldomiro Calero.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.110-29. Deferido.

2014-0.250.774-3 Sebastião de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
036.262-29. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 11/12/14
2013-0.153.986-0 Roseli de Camargo.

Transferência de alvará de estacionamento nº
005.208-29. Deferido.

2013-0.218.468-3 Sonia Maria Semeão Sa-
cramento. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 035.409-28. Deferido.

2014-0.176.654-0 Alcides Alexandre de
Moraes. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 037.625-21. Deferido.

2014-0.176.780-6 Ivaneide de Oliveira Ara-
ujo. Transferência de alvará de estacionamento
nº 018.197-20. Deferido.

2014-0.177.254-0 Armando da Silva Rus-
so. Transferência de alvará de estacionamento
nº 028.190-23. Deferido.

2014-0.178.569-3 Aparecida Oca. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 006.834-
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26. Deferido.

2014-0.186.343-0 Nelson Costa Ferreira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.827-24. Deferido.

2014-0.186.429-1 Francisco Dantas Perei-
ra. Transferência de alvará de estacionamento
nº 003.475-23. Deferido.

2014-0.188.255-9 Claudio Luis Barossi.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.623-20. Deferido.

2014-0.200.335-4 Roberto Antonio de
Brito Chamorro. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 035.556-23. Deferido.

2014-0.200.706-6 Abelardo Vieira
Menezes Filho. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 010.608-21. Deferido.

2014-0.201.186-1 Roberto Bisco Pinto.
Transferência de alvará de estacionamento nº
010.830-23. Deferido.

2014-0.201.360-0 Alberto da Silva Mucio.
Transferência de alvará de estacionamento nº
037.216-20. Deferido.

2014-0.201.958-7 Florisa Kuwabara
Bulgarelli. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 001.718-24. Deferido.

2014-0.202.573-0 João Alberto Santana.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.137-24. Deferido.

2014-0.204.086-1 Norma Caraman. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
008.293-23. Deferido.

2014-0.204.397-6 Cristian Natal
Fortunato. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 007.688-20. Deferido.

2014-0.204.470-0 José Maximo
Fernandes. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 013.619-29. Deferido.

2014-0.204.792-0 Sandro Arruda dos San-
tos. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 008.211-28. Deferido.

2014-0.205.560-5 Vandelice Felix Carva-
lho. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 023.896-22. Deferido.

2014-0.206.303-9 Sonia Maria Luna da
Silva Gregório. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 009.116-23. Deferido.

2014-0.206.368-3 Ivaldo Regis da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
031.742-20. Deferido.

2014-0.206.494-9 Eduardo Henrique Beu de
Moraes. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 031.288-22. Deferido.

2014-0.206.956-8 Luiz Antonio do Nasci-
mento. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 027.084-26. Deferido.

2014-0.207.175-9 Rinaldo Amajones. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 035.392-
29. Deferido.

2014-0.207.362-0 Letícia de Oliveira Ma-
chado. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 014.847-29. Deferido.

2014-0.209.525-9 Jose Constantino da Sil-
va. Transferência de alvará de estacionamento nº
000.500-24. Deferido.

2014-0.210.052-0 Maria Antonieta Galantim
Zaccara. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 032.109-28. Deferido.

2014-0.214.430-6 Jeferson José Pacheco.
Transferência de alvará de estacionamento nº
040.307-29. Deferido.

2014-0.214.992-8 Wilson Ricardo Vieira
Freitas. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 034.780-25. Deferido.

2014-0.215.262-7 Anatelcio Firmo de Sousa.
Transferência de alvará de estacionamento nº
003.725-28. Deferido.

2014-0.215.474-3 José Cleydson Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.010-25. Deferido.

2014-0.215.785-8 Claudia Zanettin Moura.
Transferência de alvará de estacionamento nº
022.768-28. Deferido.

2014-0.218.180-5 Maria Clara Busi da Sil-
va. Transferência de alvará de estacionamento nº
031.542-20. Deferido.

2014-0.219.889-9 Josefa Janete de Oliveira
Costa. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 033.981-29. Deferido.

2014-0.222.265-0 Gilmar Rocha Santos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
038.166-21. Deferido.

2014-0.223.224-8 Ivone Vicente Batista

Onias. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 033.249-23. Deferido.

2014-0.223.327-9 Lia Maria Carlotti
Zarpelon. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 000.281-26. Deferido.

2014-0.223.697-9 Daniel Fernandes Filho.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 040.721-20. Deferido.

2014-0.225.232-0 Mati lde Ferreira
Muller. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 030.912-28. Deferido.

2014-0.226.523-5 Gilberto de Barros.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 002.185-29. Deferido.

2014-0 .227 .043-3  S i lvana  Soa re s

Sindici Laurinavicius. Transferência de
alvará de estacionamento nº 016.265-23.
Deferido.

2014-0.229.623-8 Bolívar Gualberto
Santos. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 025.298-23. Deferido.

2014-0.230.652-7 David da Si lva
Rodrigues. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 011.247-22. Deferido.

2014-0.231.311-6 Manoela Sant Ânge-
lo de Novais. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 026.567-28. Deferido.

2014-0.258.678-3 Daniela de Assis
Percebo Teixeira. Transferência de alvará
de estacionamento nº 003.913-28. Deferido.
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A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.HISTÓRIAS DA PRAÇA

A cidade de São Paulo
tem um taxista poeta

Conheça um pouco da história de Ari, um taxista

que vai lançar seu segundo livro de poesias

Ari Lopes da Fonseca tem 70 anos, e trabalha como
taxista na cidade de São Paulo desde 1980. Começou
a escrever versos ainda criança, mas há 18 anos, quan-
do soube que iria ganhar o primeiro neto, a poesia pas-
sou a fazer parte da sua vida. Hoje já tem um livro lan-
çado e prepara o segundo, que estará à venda no ano
que vem.

O taxista poeta gosta de trabalhar na praça, apesar
de já ter levado cinco tiros em um assalto. Mas, quando
a inspiração aparece, Ari para o carro em um lugar
tranquilo para não perder as ideias que surgem em sua
cabeça. “Hoje com o gravador do celular está mais fá-
cil. Quando penso em algo que pode virar uma poesia
gravo na hora”, afirmou.

Além das inspirações, Ari também faz poemas sob
encomenda. “Várias pessoas me pedem poemas e me
passam o tema, que geralmente é o nome de alguém
para uma homenagem. Então eu preciso conhecer um
pouco a história para poder escrever com verdade”.

Os poemas do taxista podem ser vistos em seu blog
(www.poemasverdadesdavida.blogspot.com), ou em
seu livro, à venda pela internet. Ari sempre deixa no
banco de trás do táxi um exemplar, e muitos passagei-
ros não acreditam que ele é o autor. “Eu já precisei
mostrar meu documento de identidade para provar, mas
no final eles acabam comprando o livro na hora”.

Junto com o livro, Ari entrega um cartão de visitas e
pede um retorno com as críticas, elogios ou sugestões
sobre o seu trabalho. “Recebo muitos e-mails de pas-
sageiros que se sentiram homenageados pelos meus po-
emas e recomendam o livro para outras pessoas. Por
isso, eu já preparei o volume dois, e pretendo lançá-lo
logo depois do Carnaval”.

Taxista da cidade de São Paulo
Em março, terá um vereador à disposição.

Salomão Pereira da Silva
Suplente, assumirá com boa intenção.

 
Dois mil e quinze será um ano de glória

Podemos contar com o Salomão
Vai fazer um trabalho honesto

Com muita dedicação
 

Salomão já esteve lá
Sabe muito bem como proceder

O direito de uma hora na zona azul
Colocará em pauta para prevalecer

 
Sempre defendeu o taxista

Na Câmara muito bem vai trabalhar
Será um representante do povo

Vai atender quando precisar
 

Para construir o Estádio do Corinthians
Que tem apelido de Itaquerão
Sua participação foi definitiva

Ele deu a última decisão
 

Deus disse a Salomão, peça o que quiser.
Riqueza, Salomão não queria,

Percebeu sua simplicidade
Então, te dou inteligência e sabedoria.

Em uma cidade pequena nascia um menino
Que ia fazer muitos milagres para alguém

A estrela foi uma guia
Isso aconteceria na cidade de Belém

Se Maria não estava grávida
Como isso poderia acontecer

O Pai Espiritual sabia o menino
Até os trinta e três anos iria viver

Infelizmente fala mais de Papai Noel
Do que a realidade do próprio Cristo

O menino que nasceu pobre
Mas muito rico em espírito

Natal não é só árvore enfeitada
O ano inteiro tem que ter amor de verdade

Em muitos seres humanos
Natal não vive a realidade

Tem gente que não te cumprimenta
Parece que você não existe

Cumprimentar só na época do Natal
Isso que me deixa triste

Natal e final de ano
É tempo de reflexão

O que você fez o ano inteiro
Cristo sabe dessa avaliação.

Livro: Poemas Verdades da Vida

Autor: Ari Lopes da Fonseca

Compre pelo site: www.clubedeautores.com.br

Homenagem

para Salomão
Poema

de Natal 
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Diversos serviços
Econômica ou bancos privados)

* Guincho 24 horas em todo Brasil
* Atendimento jurídico
(com hora marcada)
* Recursos de multas

* Despachante
* Renovação de cadastro

* CNH e CFC
* Folhas corridas

* Emissão de nota fiscal
(na hora)

* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda

(na hora)
* Carta de lucro cessante

(na hora)
* Isenção de IPI e ICMS

* Financiamento
(pelo Banco do Brasil, Caixa

Os associados contam

também com convênios

Atendimento médico

Clínica São Francisco (todas as
especialidades):

Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, esposa e filhos, com direito a incluir

até seis dependentes, sem carência de idade.
Exames: 50% de desconto, com resultados analisados pelos médicos

da clínica.
Cartão Magnético que dá direito a atendimento em um dos três ende-

reços, com validade de um ano: titular R$ 20 e dependente R$ 10.
  Atendimento odontológico

Clínica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora
marcada gratuitos. Preço especial para tratamento. Atendimento para o
titular e familiares.

Odontologia Especializada – Clínica Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 – Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-

1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários

para taxistas e formas especiais de pagamento.

A Coopetasp oferece três categorias de planos para associação: três, seis e
12 meses, com mensalidades a partir de R$ 33, mais taxa bancária.

Compareça em nossa sede: Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana.
Telefone 2081-1015. E-mail: atendimento@coopetasp.com.br.

Você também pode se associar pelo site: www.coopetasp.com.br (basta
seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto bancá-
rio, débito em conta corrente ou transferência bancária.

Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se asso-
ciar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.

Assoc
ie-se

Atendimento aos sócios e não sócios.

Os inadimplentes pagarão uma taxa de

serviço, e o documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a
compra  do carro 0 km ou

lucro cessante

Se a empresa que você

atende exige nota fiscal ele-

t rônica ,  procure  a

Coopetasp. A condição de

Nota Fiscal Eletrônica

pagamento é a acordada en-

tre o taxista e a empresa.

Cobramos uma taxa de ser-

viço.

Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, cam-
pos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, res-
taurante, lanchonetes, playground e estacionamento gratuito.

Mensalidade familiar: R$ 47,10 (inclui o cooperado, conjugue, filhos e
netos menores de 21 anos) + Carteirinha individual: R$ 10 (pago uma
única vez).

Clube Plêiades Parque Aquático

Associe-se à COOPETASP e tenha
guincho 24h em todo o Brasil

A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi em São Paulo) é uma cooperativa que tem o obje-

tivo de auxiliar os taxistas e seus familiares em todas as questões profissionais. Além disso, seus associados contam com inúmeras

vantagens e benefícios que facilitam o dia a dia. Com união, somos mais fortes!

Se você estourou a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e
recebeu notificação do Detran, não deixe o seu processo correr a revelia.
Apresente defesa para reduzir sua penalidade.

Não há meios legais de exclusão de pontos; é necessário o cumprimento de
penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para formular recurso.

Pontuação na CNH

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Dia 25 de setembro o taxista Mariano Leite de
Assis precisou abastecer seu táxi, e parou em um
posto de combustíveis localizado na Avenida Im-
peratriz Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo.

Como todos os motoristas, Mariano estacionou
o carro em uma bomba de combustíveis, mas ime-
diatamente foi avisado pelo frentista que o equipa-
mento não estava funcionando. O taxista então
manobrou o carro, e se dirigiu à outra bomba. Nes-
sa hora, teve uma surpresa.

Um agente da CET (Companhia de Engenharia
de Tráfego), que estava com a viatura de fiscaliza-
ção parada no posto, chegou perto de seu carro e
começou a fazer anotações. Mariano então per-
guntou do que se tratava, e recebeu a resposta de
que estava sendo multado por trafegar na calçada.

Diante do absurdo o taxista tentou argumentar

Taxista é multado dentro de um posto de gasolina
Agente afirmou que ele estava transitando pela calçada

com o funcionário da CET, mostrando que apenas
saiu de uma bomba de combustíveis que não es-
tava em funcionamento para abastecer o carro
em outra bomba. “Com sarcasmo, o agente me
disse que essa manobra iria sair muito cara para
mim”, lembrou Mariano.

Dias atrás a notificação de multa chegou a seu
endereço. A infração ‘transitar com o veículo em
calçadas’ é de natureza gravíssima, com perda de
sete pontos na habilitação e valor de R$ 574,61. O
taxista irá recorrer, mas não tem esperanças de ver o
seu pedido atendido.

“Parece que a administração do PT (Partido dos
Trabalhadores) odeia os taxistas, porque estamos
sendo massacrados pela prefeitura e não temos
a quem recorrer. Fui ao sindicato dos taxistas e
também não tive sucesso. Então, resolvi denun-

ciar esse absurdo no jornal Folha do Motorista”,
finalizou o taxista.

Foto: Fabiana Cuba



FOLHA DO MOTORISTA  Página 35de 16/12 a janeiro de 2015

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS

Pirelli Firestone Goodyear

Bridgstone Michelin Carros Pick

ups e utilitários Aro 13 ao 17 To-

das as medidas Bom preço F:7724-

1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br

Locação – Administração e
Consultoria, consulte Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno,
2181 – sala 3 – Mooca – F: 3637-
5768 / 9.8585-5988.
Alugamos seu alvara e fazemos
administração, aluguel garantido,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 –
Mooca – F: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Transferencia de alvara,
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala 3 – Mooca –
F: 3637-5768 / 9.8585-5988.

Alugo alvara e Vendo carro zero,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 –
Mooca – F: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Alugo Alvará e Vendo Cobalt 2012
- 7726-4620.
Vende-se Prefixo Líder Táxi SP R$
8.500,00 Aceito Carro/Moto F:
9.80607552 c/ Willians.
Vendo Voyage 11/12, completo,
branco, já doc.particular origibal, R$
22.000,00 F: 9.8332-1346  Id
9*75896 / 9.8513-1124 c/ Valter.
Alugo Alvará e vendo Zafira Elite
2011 - 7820-4320.
Vendo apto. 3 dorm. Parque São
Lucas R$ 300.000,00 F: 9.9815-
7456 c/ Ademar.
Vendo Corsa classic 11/12 e
transfiro ponto em Hotel no Jardins
F: 9.9187-8668 c/ Henrique.
Eu Severino Fernandes Urbano,
portador do CPF 014.256.478/80,
declaro que fui furtado as cartas de
IPI e ICMS nº do processo
11610.721856-2014-64 B.O n°
11455/2014.

VENDE-SE PERUA

KOMBI
piskup, ano 1997, otimo

estado, pequeno reparo na

carroceria, motor novo, gás

natural/gasolina, placa

aluguel final 8, municipio de

Cotia Tratar: 5575-2653 c/

Salomão

ou Ana Claudia.

Vendo Toyota Etios, completo c/
tudo 2014, 10 mil km, com ponto F:
9.9848-9213 c/ Carrera.
Transfiro alvará ponto livre - 96828-
1200.
Ofereço-me c/ preposto ou 2°
motorista, casado, casa propria c/
experiencia F: 9.6889-9622 (oi) c/
Carlos.
Compro um taxi
completo,preferencia ano 2011 com
ou sem ponto F: 4112-2031 / 9.9995-
2028.
Vende-se Cobalt Ltz 2012/2012,
branco otimo estado, apenas o
carro, completo, único dono R$ 29
mil F: 9.8626-5546 (tim) /2574-9645.
Transfiro alvara c/ ponto Rua Dos
Bombeiros c/ Av. Brigadeiro Luis
Antonio F: 9.6907-2722.
Compro veiculos ex-taxis, melhor
avaliação e pagamento a vista F:
9.4330-9398 / 9.5337-7403.

Vende-se Master 2014 ja com
serviço - 2014 - R$81.000
Detalhes do veículo: Categoria:

Caminhonete    Ano:2014  

Combustivel: Diesel

Quilometragem 136.000
Veiculo agregado em uma transportadora com
diaria de R$ 260,00 por saida,e mais R$ 4,00
por  entrega na grande são paulo, e contrato

com uma empresa que administra frigobar de
hoteis , carregamento e taboão da serra, sp e
 entregas em BH , Curitiba, Londrina, Foz do
iguaçu e poços de caldas. nesta retirada  bruta

de 7.000,00.
Licenciada ate mes10/2015

Fone: 94738-2592/ 99698-1122

c/ José Alberto

Os taxistas conhecem e confiam

no jornal Folha do Motorista, que

há mais de 30 anos presta informa-

ção de qualidade para a categoria.

Por isso, lembramos: quando for

comprar um carro zero quilômetro ou

realizar qualquer tipo de serviço, con-

sulte antes nossos anunciantes.

“A seriedade de nossos anun-

ciantes é garantida, e em caso de

imprevistos nós podemos inter-

ceder para resolver o mais rapi-

damente  poss íve l” ,  a f i rmou

Salomão Pereira, editor da Fo-

lha do Motorista. Além disso, as

empresas que oferecem seus pro-

dutos para os taxistas privilegi-

am a categoria, e contam com

profissionais treinados para rea-

lizar sempre o melhor negócio.

Antes de comprar seu
veículo novo, consulte

a Folha do Motorista
Nossos anunciantes possuem equipes

treinadas para auxiliar o taxista

As isenções de impostos e li-

nhas de crédito com menores

taxas de juros são um facilitador

no momento da troca do veícu-

l o  u s a d o  p o r  u m  n o v o .  O

percentual de desconto varia de

acordo com o modelo escolhi-

do, mas só é garantido quando

a compra for realizada direta-

mente nas concessionárias.

A isenção do IPI (Imposto

Sobre Produto Industrializado)

é válida até 31 de dezembro de

2016, e do ICMS (Imposto So-

bre Circulação de Mercadorias

e Serviços), até 31 de dezem-

bro de 2015. Os motoristas que

estão ingressando na praça te-

rão direito às duas isenções

após 12 meses.

A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em

Pontos de Táxi de São Paulo) possui um departamento jurídico especi-

alizado em inventários de taxista. Os advogados atendem também pes-

soas que não são associadas, e realizam trabalhos em diversas áreas

do direito.

Em até de 30 dias após o falecimento do titular do alvará a família deve

procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos) e indicar um segun-

do condutor, que possua Condutax. Após este prazo é exigido o inventário,

Inventário: advogados da Coopetasp
são especializados no assunto

que leva tempo para ser finalizado.

Inventários com erros podem levar à perda definitiva do alvará. De acordo

com a lei 7.329, a transferência de alvará deve ser finalizada em, no máximo,

três anos após o falecimento do titular. Para antecipar a transferência o advo-

gado, após dar entrada no inventário, pode solicitar ao juiz um alvará judicial.

O atendimento jurídico da Coopetasp é especialista no assunto.

Agende seu horário:

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana - Telefone: 2081-1015

Com ponto em
Moema Lauro

F: 9.9156-2609 (claro)
9.5910-4898 (tim).

TRANSFIRO

ALVARA




