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Tarifa de táxi com defasagem de 30%:
prefeito contenta a categoria com 9,8%

Após quatro anos sem reajuste na tarifa com defasagem de 30,88%, o prefeito Fernando
Haddad contenta a categoria com 9,8%, apenas no quilômetro rodado e bandeirada. A
hora parada permaneceu em R$ 33. Em uma corrida de R$ 75,50 a tabela autoriza a cobrança de R$ 81,49, diferença de R$ 5,99, e o reajuste de 9,8% cai para 7,9%. O último
reajuste foi em janeiro de 2011, com índice de inflação de 2009. Pág. 06

Transferências de alvará:
86 processos autorizados

Câmeras nos táxis estão se
multiplicando pelo Brasil
Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Mario Sergio de Almeida

Se você solicitou a
transferência de alvará
veja se o seu nome
está na lista, e procure
o DTP para regularizar
a documentação. O
prazo máximo é de 30
dias. Pág. 10

Coopetasp prestou
serviço a
mais de dez mil
taxistas em 2014
Se precisar de carta de rendimento para o financiamento do
carro 0 Km ou carta de lucro
cessante para receber os dias
parados, procure a Coopetasp.
Ligue: (11) 2081-1015.

Vai trocar de carro?
SE VOCÊ TEM SEGURO,
SEU TÁXI ESTÁ GARANTIDO
A GNC, Gente Nossa Corretora de
Seguros, líder do segmento, há mais de dez
anos garante o seu patrimônio.
Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 16

A ideia de proteger os taxistas com
a instalação de câmeras de segurança está se multiplicando por todo o
país. O deputado estadual de Minas
Gerais, Alencar da Silveira Júnior,
quer todos os táxis de MG equipados. Pág. 21

Consulte os anunciantes da Folha
do Motorista. Eles têm sempre
profissionais preparados. Para
anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653 Pág. 07

Página 2

FOLHA DO MOTORISTA

Secretaria de
Transportes
autoriza tarifa préfixada em táxis
Pontos interessados deverão solicitar
autorização ao DTP para instalar cabines
A Secretaria Municipal de
Transportes do Município de São
Paulo (SMT) publicou no Diário
Oficial de 06 de janeiro a Portaria nº 001/15, autorizando a cobrança de tarifa pré-fixada para
os táxis das categorias comum, comum rádio, especial e luxo.
Segundo a Secretaria, o decreto visa oferecer um sistema
confortável e seguro, tanto para
o passageiro quanto para o
taxista, e se utiliza das novas
tecnologias que permitem a
roteirização e o cálculo da distância a ser percorrida.
Conforme a quilometragem, o
taxista fará o cálculo da corrida,
baseando-se em uma tabela
fornecida pela SMT. Para o cálculo da distância entre os endereços inicial e final da corrida poderão ser utilizados aparelhos
GPS ou sistemas de mapas via
internet. O taxista deverá considerar a menor distância para o percurso solicitado, mas o passageiro

também poderá indicar o caminho
que deseja realizar.
A utilização de tarifa pré-fixada é opcional, e cada passageiro
poderá optar pelo sistema ou pela
cobrança via taxímetro. Os pontos que oferecem esse tipo de serviço deverão ser identificados,
com a fixação de uma cabine onde
serão feitos os cálculos das quilometragens que serão percorridas.
Os pontos de táxi que desejarem instalar uma cabine de
pré-tarifação deverão abrir
processo administrativo junto
ao Departamento de Transportes
Públicos (DTP). A tabela com os
respectivos valores a serem cobrados deverá ser afixada em local visível nas cabines, no ponto
privativo e nos veículos para consulta dos passageiros.
O sistema de cobrança pré-fixada já é utilizado em pontos do
Aeroporto de Congonhas, Terminal Rodoviário Tietê e Terminal
Rodoviário Barra Funda.
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Idealizado por Carlos Scheiffer e George
Oliveira, o Super Controle, desenvolvido
com a ajuda da agência de
publicidade, Godiva Propaganda, é uma
ferramenta online criada para facilitar o
trabalho do taxista.
Apesar de toda tecnologia disponível, muitos taxistas ainda utilizam o
caderno para anotar os valores das
corridas, as despesas referentes ao seu
dia de trabalho, o fluxo monetário diário, etc. Com o aplicativo Super Controle, o taxista consegue transformar o
celular em uma agenda online, sendo
possível acessá-lo em qualquer lugar e
a qualquer hora. Além disso, o usuário
cadastrado receberá por e-mail, o fechamento do dia e mensal, os valores
líquido e bruto das corridas, e as promoções de mecânicas, peças para carros, seguradoras, etc.

“A minha ideia foi criar um
aplicativo para facilitar o controle diário
dos nossos valores, e ter um relatório
diário e mensal, diz Carlos Sheiffer” extaxista da cidade de São Paulo.
A aplicativo está disponível gratuitamente para celulares e também
para tablets, nas plataformas Android
e iOS durante 15 dias. Após esse
prazo, pode ser adquirido no valor de 23,99 com validade de um
ano, pelo PagSeguro ,ou via
boleto bancário. O interessado
deve apenas fazer o download e
o cadastro de usuário.

É simples se cadastrar no Super Controle Transporte.
Escolha uma das opções:
* Baixe o TAXISP pela Apple Store ou
Google Play e utilize o menu de
cadastro do próprio aplicativo;
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A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.

O prefeito parou ao lado do meu
táxi para pedir a minha opinião
Taxista ficou surpreso com a atitude simples de Fernando Haddad
A noite de 28 de dezembro de
2014 ficou gravada na memória do
taxista Francisco Alves Pereira. Trabalhando na praça há mais de 35 anos,
jamais imaginou ser abordado pelo
prefeito da maior cidade do Brasil
para ser ouvido e expressar sua opinião sobre assuntos que impactaram
diretamente a categoria taxista.
Tudo aconteceu às 21h próximo
ao Viaduto Maria Paula. “Eu estava
parado na faixa da direita, quando
vejo um carro parar ao meu lado e o
homem que estava no banco do carona falar boa noite”, contou o taxista.
Um pouco confuso com a situação inusitada, Francisco perguntou se
ele era mesmo o prefeito Fernando
Haddad. “A minha ficha não caiu em
um primeiro momento, e eu perguntei
se ele era realmente o prefeito. Ele
respondeu que sim, e eu fiquei muito
surpreso”.
O prefeito perguntou para o taxista

como ele via a questão das faixas exclusivas e dos corredores de ônibus na
cidade. Também quis saber se ele estava satisfeito com o reajuste de 9,8%
nas tarifas de táxi, e se o atendimento
no DTP (Departamento de Transportes Públicos) estava sendo realizado
corretamente.
Francisco respondeu prontamente
às perguntas, enquanto o prefeito permaneceu com os braços apoiados na
janela do carro. Ao final, recebeu um
muito obrigado pelas informações, e
votos de feliz ano novo de Haddad.
“Eu não sou petista, mas realmente
me surpreendeu a simplicidade do prefeito. Já cruzei com inúmeros políticos
pelo trânsito e eles sempre estão com
as janelas fechadas, com medo de serem abordados e terem que responder a algum questionamento. Já o
Haddad veio conversar comigo com a
maior naturalidade”, afirmou Francisco.
Segundo o taxista, esse exemplo

Foto: Mario Sergio de Almeida

deveria ser seguido por todos os políticos do Brasil. “O político é nosso representante, e deveria estar nas ruas,
conversando com o povo e perguntan-

do a nossa opinião sobre tudo. Essa
atitude do Haddad deveria ser corriqueira para quem escolheu exercer um
cargo público”, completou.

Participe você também! Entre em contato conosco e conte a sua
história. redacao.motorista@terra.com.br/ 11 5575-2653
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Triciclos, patins, skates e cadeiras
de rodas podem usar ciclovias
Fotos: Divulgação

Medida foi publicada em 15 de
dezembro no Diário Oficial
Usuários de triciclos, quadriciclos,
patins, patinetes, skates e cadeiras de
rodas podem agora circular pelos
204 quilômetros de ciclovias da cidade de São Paulo. A autorização foi
publicada em 15 de dezembro no Diário Oficial.
A medida também beneficia usuários de bicicletas de carga, com ou
sem reboque atrelado e ainda veículos de propulsão elétrica, como cadeiras de roda motorizadas.
Obras das ciclovias na Av.
Paulista e Minhocão já começaram
Conforme anunciado pela Prefeitura as obras para a construção das
ciclovias da Avenida Paulista e
Minhocão começaram em 05 de janeiro. A previsão é de que tudo esteja concluído em seis meses.

Na Paulista a ciclovia vai ficar no
canteiro central, e as faixas destinadas
aos veículos ficarão mais estreitas. As
faixas de ônibus serão reduzidas de 3,5
metros para 3,3 metros, e as de carros de 3 metros para 2,8 metros.
Durante as obras a faixa da esquerda em ambos os sentidos da Avenida
Paulista ficará interditada. A ciclofaixa
de lazer que funciona aos domingos e
feriados será desativada.
A Rua Amaral Gurgel, que fica embaixo do Elevado Costa e Silva
(Minhocão), também terá as faixas da
esquerda interditadas nos dois sentidos para a implantação da ciclovia.
Além disso, haverá bloqueios entre a
Rua Major Sertório e o Largo do
Arouche.
A meta da Prefeitura é alcançar 400
quilômetros de ciclovias até o final des-

te ano. Ao todo, 12 pontes das 28 existentes nas duas marginas, Pinheiros e
Tietê, receberão vias exclusivas para bicicletas.

Taxista: melhore seu faturamento
com o aplicativo TAXISP
Através do aplicativo TAXISP,
com apenas um clique os taxistas da
cidade de São Paulo podem conseguir mais passageiros. O app é gratuito para os profissionais da praça e
também para os passageiros, e está
disponível para celulares e tablets com
Android e iOS.
Salomão Pereira, em parceria com
a empresa de tecnologia You Mobi,
pensou em criar um aplicativo para
melhorar o faturamento do taxista.
Além disso, por permitir apenas o
cadastro de taxistas regularizados do
município de São Paulo, o TAXISP
combate a clandestinidade que traz
problemas para a categoria.
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.
Para garantir a segurança
dos passageiros e permitir que
somente taxistas legalizados do
município de São Paulo utilizem
o TAXISP, é necessária a apresentação do alvará de estacionamento e condutax, dentro do
prazo de validade, no momento do cadastro.
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Tarifa de táxi com defasagem de 30%:
prefeito contenta a categoria com 9,8%
Reajuste começou a valer em 06 de janeiro
O serviço de táxi da cidade de
São Paulo foi reajustado no início de
2011, tendo como ano base 2009.
Quatro anos depois o prefeito
Fernando Haddad autorizou um aumento de 9,8%, válido apenas para a
bandeirada e quilômetro rodado. A
hora parada não foi reajustada. Em
uma corrida de R$ 75,50 a tabela autoriza a cobrança de R$ 81,49, diferença de 5,99%, e o reajuste de 9,8%
cai para 7,9%.
A bandeirada da categoria comum
passou de R$ 4,10 para R$ 4,50, e o
quilômetro rodado de R$ 2,50 para
R$ 2,75. A hora parada permanece
em R$ 33.
Já a categoria especial teve a
bandeirada reajustada de R$ 5,13
para R$ 5,65, e o quilômetro rodado
de R$ 3,13 para R$ 3,45. Na categoria luxo a bandeirada foi de R$ 6,15
para R$ 6,75, e o quilômetro rodado
de R$ 3,75 para R$ 4,15.
Com esse reajuste a categoria perde
mais de 20% do que tinha direito, se o
aumento levasse em conta apenas a inflação acumulada no período. Em uma
corrida de dez quilômetros, o taxista terá
um acréscimo de apenas R$ 3.
“Ao levarmos em conta os gastos
que o taxista terá com a aferição do
taxímetro, taxa do IPEM e tempo
perdido, esse reajuste não compensou. Na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab, após quatro anos sem aumento e defasagem de 27%, o reajuste concedido foi de 18%”, lembrou
Salomão Pereira, presidente da Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de

São Paulo (Coopetasp).
Salomão afirma que os gastos dos
taxistas com alimentação, aluguel,
prestação de imóveis, despesas escolares, manutenção do veículo, comunicação, saúde, vestuário, preço do
veículo, taxas públicas, entre outros,
aumentaram mais de 30,83% no período de 2011 a 2014. Mas isso não foi
levado em conta por essa administração e sindicato para reajustar a tarifa.
Com reajustes abaixo da inflação a
cada ano os taxistas vêm perdendo o
seu poder de compra. “Recuperar essa
defasagem de 21%, que era direito da
categoria, não será tarefa fácil. Faltou
representação para exigir das autoridades um reajuste melhor”, lamentou
Salomão.
Salomão solicitou reajuste de
30% e autorização para distribuir
as tabelas gratuitamente
No ano passado Salomão encaminhou uma planilha de custo detalhada
ao Secretário de Transportes,
Jilmar Tatto, relatando todos os
gastos da categoria e solicitando
um reajuste de 30%, que cobriria
a inflação do período. Porém, a
Secretaria não sinalizou a disposição em discutir o assunto.
Salomão também informou à Tatto
que a Coopetasp poderia confeccionar as tabelas, que seriam distribuídas
gratuitamente para toda a categoria
pelas associações, cooperativas, empresas de frotas de táxis, sindicato e
Departamento de Transportes Públicos (DTP). Isso também não foi aceito pela SMT (Secretaria Municipal de
Transportes), que determinou o Sin-

dicato como único órgão autorizado
para a distribuição das tabelas.
Segundo orçamento solicitado pela
Coopetasp para a gráfica AGM, o
custo total para a confecção de 80
mil pares de tabelas seria de 7.265.
Com isso, o custo por par sairia por
menos de R$ 0,20 (vinte centavos).

Várias capitais brasileiras e cidades menores autorizaram a cobrança de bandeira dois durante
o mês de dezembro, como uma forma do profissional taxista receber
o 13º salário. Na cidade de São
Paulo, os taxistas não tiveram esse
direito.

Inflação acumulada de 2010 a 2014:
2010 - 5,91%
2011 - 6,50%
2012 - 5,84%
2013 - 5,91%
2014 – 6,67% (de janeiro a dezembro de 2014)
Total acumulado – 30,83%
Para cobrir a defasagem na tarifa o reajuste seria de, no
mínimo, 30%. Veja os valores pleiteados por Salomão:
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

Governo foi generoso
em outros reajustes
Enquanto os taxistas da cidade
de São Paulo receberam um reajuste de tarifas de 9,8%, outros reajustes tiveram um percentual bem
mais elevado.
A passagem de ônibus na capi-

tal teve o maior aumento em cinco
anos, e subiu 16,7%, de R$ 3 para
R$ 3,50. Já a conta de luz ficará
12,36% mais cara, e os mais de
20 milhões de consumidores da
Eletropaulo já podem preparar o
bolso, para pagar mais caro pela
conta de luz.
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Consulte os anunciantes
da Folha do Motorista
Antes de comprar seu carro 0 km ou realizar qualquer
serviço, procure quem privilegia a categoria taxista
Foto: Mario Sergio de Almeida

Os anunciantes do jornal Folha do
Motorista privilegiam a categoria taxista,
possuem um atendimento diferenciado
e sempre oferecem vantagens e condições exclusivas. Por isso, merecem a
sua confiança.
“Eu recomendo que, antes de realizar
um serviço ou for adquirir um carro zero
quilômetro, procure um de nossos anunciantes. Eles possuem equipes preparadas para oferecer o melhor negócio”,
lembrou Salomão Pereira, editor da Folha do Motorista.
As isenções de impostos e linhas de

crédito com menores taxas de juros são um
facilitador no momento da troca do veículo
usado por um novo. O percentual de desconto varia de acordo com o modelo
escolhido, mas só é garantido quando a
compra for realizada diretamente nas
concessionárias.
A isenção do IPI (Imposto Sobre Produto Industrializado) é válida até 31 de dezembro de 2016, e do ICMS (Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços), até
31 de dezembro de 2015. Os motoristas que
estão ingressando na praça terão direito às
duas isenções após 12 meses.

Reajuste de tarifa
Meu assunto é o “aumento” que nos
foi concedido graças ao formidável trabalho de bastidores que o nosso atuante e
influente sindicato “conseguiu”, a duras
penas, para a tranqüilidade dos pais de família que somos nós! Esse aumento não
chega nem a 10%, bem baixo dos 30% da
defasagem dos anos sem reajuste!
Minha indignação maior é com a diretoria do sindicato que esteve à frente das
negociações, e não conseguiu sequer a
equiparação com a porcentagem dos ônibus.
Eu me revolto porque tenho 15 anos
de profissão e nunca tive aumento na tarifa, apenas reposição tarifária sempre abaixo dos índices que regem a economia brasileira.
Meu problema é que como sou autônomo, venho compensando essas defasagens com acréscimo de horas trabalhadas...
O dia tem 24 horas e eu não tenho mais de
onde tirar horas para trabalhar.
Oswaldo - taxista (sem sobrenome
por medo de retaliação)

Meu pai é taxista, e em agosto deste ano
ele comprou um carro zero quilômetro com
isenções. Semana passada, após uma tentativa de assalto, ele perdeu o controle do carro e acabou batendo. A seguradora avaliou
os danos como perda total.
Gostaria de saber se nesse caso ele consegue uma nova isenção, levando em consideração que o seguro irá ressarci-lo
pelo valor da NF que já é com a isenção.
Com esse valor ele não conseguirá comprar
um novo carro.
Mônica dos Santos Oliveira
Solicitando uma nova certidão no DTP
é possível entrar com um processo administrativo nas Receitas Federal e Estadual, justificando o ocorrido e apresentando
as guias de recolhimento dos impostos.
A lei autoriza o benefício ao taxista a
cada dois anos. Se o seu pai comprou o
carro à vista aconselho que, com o valor
recebido da seguradora, ele adquira outro carro mesmo sem isenção para continuar a atividade.
Salomão Pereira – editor
da Folha do Motorista
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Novo ano, novas
esperanças
O ano de 2015 começou com o tão esperado aumento das
tarifas de táxi na capital paulista, depois de quatro anos sem
reajuste. Muitos profissionais não ficaram satisfeitos com o
percentual oferecido pela prefeitura, já que a inflação acumulada no período foi bem maior.
O correto e mais lógico seria um aumento anual, como ocorre com
o salário mínimo e com outras categorias de trabalhadores, que têm
uma data certa para o dissídio. Acumular vários anos sem aumento
só acaba com o poder de compra dos taxistas, mas esse é o preço
da falta de representação política.
Esse ano, com a chegada de Salomão Pereira à Câmara dos Vereadores, os taxistas de São Paulo podem ter novas esperanças.
Salomão assumirá como o vereador dos taxistas, e com a força
de seu mandato lutará para que o reajuste anual de tarifas seja
posto em prática.
Vivemos em uma democracia, e temos o direito de escolher nossos representantes. Quando não o fazemos, perdemos a oportunidade de ter nossas necessidades atendidas, como ocorreu com os
taxistas. Se, em eleições passadas Salomão tivesse sido eleito, certamente que esse aumento não seria tão insatisfatório.
São Paulo é uma metrópole com inúmeros problemas. Para que
uma categoria de trabalhadores seja vista e ouvida é preciso representação, algo que os taxistas não têm. Por isso, todos os assuntos
que podem prejudicar a categoria são tratados de uma forma
autoritária, sem grandes questionamentos. Há diversos interesses por trás disso.
Mas esse ano traz um novo ânimo. A partir de março a categoria
terá um gabinete à disposição, e um representante à altura. Só não
podemos esquecer que nas próximas eleições municipais estará novamente em nossas mãos a escolha de permanecer ou não com representação política. E então, veremos se aprendemos a lição.
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IMPUNIDADE DE
CONDUTORES
COM SUSPENSÃO
DE CNH´s
Nesse final de ano, voltou a discussão o problema
da impunidade dos condutores condenados com suspensão e cassação de CNH´s,
após o envolvimento de
Renner, cantor sertanejo,
que teria elevado numero
de pontos e há muito tempo com a CNH vencida e
não renovada.
O DETRAN-SP vem implantando
inúmeras mudanças no sistema de suspensão e cassação da CNH, com isso,
aumentará o rigor sobre os condutores penalizados, para tanto, deverá ser
adotado o sistema de trabalho atualmente implantado pelo DETRAN-PR,
que ao impor a penalidade envia correspondência ao condutor para efetuar a entrega do documento de habilitação, caso contrário, terá anotada a
penalidade no prontuário junto ao
RENACH - Registro Nacional de
Habilitação.
Nota-se, facilmente, que dentre
as inovações está o fato da notificação da imposição da penalidade
conter o prazo especifico de suspensão do direito de dirigir, deste modo,
o condutor poderá, de imediato, optar
pela entrega da CNH para dar inicio
ao cumprimento da penalidade ou
interposição de recurso a JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, assim, continuará à dirigir enquanto aguarda julgamento final do recurso, até porque contra a decisão da
JARI caberá novo recurso ao

CETRAN - Conselho Estadual de Trânsito.
Com o apontamento
no prontuário do condutor a informação será compartilhada com os órgãos
de fiscalização, deste
modo, eventual abordagem em blitz policial o motorista poderá ser conduzido a Delegacia de Policia para
lavratura de prisão em flagrante por
violação a proibição do direito de
dirigir, nos termos do artigo 307,
do Código de Trânsito Brasileiro,
além disso, será aberto processo
pelo DETRAN para a imposição
de cassação do direito de dirigir,
conforme artigo 263, inciso I do
Código de Trânsito Brasileiro.
Para o condutores condenado
criminalmente com penalidade de suspensão ou proibição de habilitar-se,
o motorista flagrado na direção de veículo, estará sujeito a com nova imposição adicional de idêntico prazo
de suspensão ou de proibição, após
o termino no cumprimento da penalidade original.
É certo que, sob o ponto de vista
jurídico o condutor terá como apontar as falhas e obter decisão liminar
para continuar dirigindo e, no final, ser
anulada a penalidade imposta pelo
órgão de trânsito e ser inocentado no
processo criminal, para tanto, o motorista deverá procurar sempre um advogado de sua confiança a fim de que
seja apresentada a defesa.

Os anuncios publicados na Folha do Motorista
são de responsabilidade dos anunciantes.

Máterias publicadas com opniões e sugestões
não expressam o ponto de vista do jornal.
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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.
DIÁRIO OFICIAL 18/12/14
2013-0.157.887-4 Izabel Ema
Balestero Fuchelberguer. Transferência
de alvará de estacionamento nº 029.24323. Deferido.
2013-0.163.061-2 Silvia Regina
Assumpção de Andrade. Transferência de alvará de estacionamento nº
024.154-29. Deferido.
2013-0.172.892-2 Antonio Mitsuhiro
Yoshida. Transferência de alvará de estacionamento nº 015.913-20. Deferido.
2013-0.215.432-6 Alex Nunes.
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.989-27. Deferido.
2014-0.160.655-1 Paulo Eduardo
Saporski. Transferência de alvará
de estacionamento nº 015.033-24.
Deferido.
2014-0.181.746-3 Santos Reis Ireno.
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.479-22. Deferido.
2014-0.184.214-0 Maria Aparecida
Ferreira Trevisan. Transferência de
alvará de estacionamento nº 025.61425. Deferido.
2014-0.184.236-0 Marcos Parente.
Transferência de alvará de estacionamento nº 021.623-26. Deferido.
2014-0.185.950-6 Viviane Tabuco
Finotti Krastins. Transferência de
alvará de estacionamento nº 015.34025. Deferido.
2014-0.191.288-1 Vilson Pereira Ramos. Transferência de alvará de estacionamento nº 040.348-21. Deferido.
2014-0.197.107-1 Vânia Lourenço
Freires. Transferência de alvará de estacionamento nº 020.519-23. Deferido.
2014-0.197.185-3 Leonardo dos
Santos Barreto. Transferência de alvará
de estacionamento nº 017.244-28. Deferido.
2014-0.199.858-1 Edgard da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.453-20. Deferido.
2014-0.200.625-6 Laurindo Jaime
Dias de Sousa. Transferência de alvará
de estacionamento nº 040.649-25. Deferido.
2014-0.200.938-7 Luciano Alves de
Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.864-20. Deferido.
2014-0.201.425-9 Cristina Quina
Rodrigues. Transferência de alvará de estacionamento nº 028.644-28. Deferido.
2014-0.201.993-5 Fernando Ramalho
Terroni. Transferência de alvará de estacionamento nº 015.169-22. Deferido.
2014-0.203.131-5 Jefferson dos Santos Marques. Transferência de alvará
de estacionamento nº 030.992-29. Deferido.
2014-0.205.559-1 Manuel Francisco
da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 018.524-26. Deferido.
2014-0.206.695-0
Sebastião
Cassiano dos Reis. Transferência de
alvará de estacionamento nº 005.061-

25. Deferido.
2014-0.207.008-6 Beatriz Araujo
Monteiro. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.071-28. Deferido.
2014-0.209.505-4 Wildes Miguel
Santana. Transferência de alvará de estacionamento nº 017.248-27. Deferido.
2014-0.209.558-5 Ederson Freddi Prestes. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.832-28. Deferido.
2014-0.210.104-6 Edilaine Cristina
Teixeira. Transferência de alvará de estacionamento nº 020.207-26. Deferido.
2014-0.213.207-3 Matias Gomes
Rodrigues. Transferência de alvará de estacionamento nº 029.144-25. Deferido.
2014-0.214.662-7 João Elias Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.993-27. Deferido.
2014-0.215.449-2 Jose de Oliveira dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 001.322-25. Deferido.
2014-0.216.963-5 Armanda Esteves Capela. Transferência de alvará de estacionamento nº 040.204-21. Deferido.
2014-0.217.621-6 Ademir Augusto Maria. Transferência de alvará de estacionamento nº 030.096-29. Deferido.
2014-0.218.297-6 Ivan Soares de
Aguiar. Transferência de alvará de estacionamento nº 010.232-25. Deferido.
2014-0.220.095-8 Oswaldo Jose de Oliveira Junior. Transferência de alvará de
estacionamento nº 005.724-20. Deferido.
2014-0.220.631-0 Maria Vilani Nogueira da Silva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 028.173-22. Deferido.
2014-0.222.342-7 Deraldo Carvalho da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 033.037-21. Deferido.
2014-0.227.276-2 Edmar Pereira
Tavares. Transferência de alvará de estacionamento nº 029.759-20. Deferido.
2014-0.228.926-6 João Henrique Worn.
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.363-26. Deferido.
2014-0.229.648-3 Ermínia Tome
Sanchez. Transferência de alvará de estacionamento nº 011.989-20. Deferido.
2014-0.229.740-4 Iraildes Miranda dos
Santos Garcia. Transferência de alvará de
estacionamento nº 007.519-28. Deferido.
2014-0.229.795-1 Ulisses Cordeiro de
Moura Junior. Transferência de alvará de
estacionamento nº 024.746-20. Deferido.
2014-0.229.854-0 Arnaldo Alves Leite.
Transferência de alvará de estacionamento nº 001.966-22. Deferido.
2014-0.231.009-5 Elvis Contini. Transferência de alvará de estacionamento nº
037.640-28. Deferido.
2014-0.231.169-5 Edvaldo Santos da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 033.051-20. Deferido.
2014-0.231.786-3 Jesuino Nilton Nunes
da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 023.987-29. Deferido.
2014-0.232.229-8 Jose Roberto
Cremasco. Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 024.511-23. Deferido.
2014-0.232.824-5 Nagil Pupo Ferreira.
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.978-26. Deferido.
2014-0.233.173-4 Aderaldo Pereira
Magalhães. Transferência de alvará de
estacionamento nº 028.525-27. Deferido.
2014-0.240.402-2 Rubens Santos
Amorim. Transferência de alvará de estacionamento nº 016.109-29. Deferido.
2014-0.253.243-8 Pedro Miranda
Melo. Transferência de alvará de estacionamento nº 014.899-25. Deferido.
2014-0.258.972-3 Expedito da Conceição Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 025.410-25. Deferido.
2014-0.262.386-7 Jose Pereira de Matos. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.442-28. Deferido.
2014-0.271.551-6 Marivaldo Bispo de
Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento nº 033.006-25. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL 31/12/14
2014-0.201.750-9 Marcos Antonio da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.995-23. Indeferido.
DIÁRIO OFICIAL 10/01/15
2014-0.192.333-6 Sidclei Correia de
Araujo. Transferência de alvará de estacionamento nº 041.096-27. Indeferido.
2014-0.213.164-6 Paulo Sergio
Vitorino de Oliveira. Transferência do
alvará de estacionamento n. 041.276-25.
Indeferido.
2014-0.214.875-1 Thiago Lubarino de
Sousa. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.313-23. Deferido.
2014-0.215.798-0 Daniel Carrilho
Martin. Transferência de alvará de estacionamento nº 037.519-29. Deferido.
2014-0.218.319-0 Claudecir Freitas
Prado. Transferência de alvará de estacionamento nº 005.208-21. Deferido.
2014-0.223.264-7 Jorge Luiz de Lima
Nascimento. Transferência de alvará de
estacionamento nº 017.610-21. Deferido.
2014-0.225.642-2 Ariovaldo Aparecido de Oliveira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 023.96220. Deferido.
2014-0.225.785-2 Cassiano Ramos.
Transferência de alvará de estacionamento nº 011.722-20. Deferido.
2014-0.226.504-9 Adelson Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº 014.488-20. Deferido.
2014-0.228.323-3 Paulo Sergio Caldeira da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 041.02827. Indeferido.
2014-0.229.534-7 Israel Francisco de
Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento nº 041.784-24. Indeferido.
2014-0.233.030-4 Rosendo Pericoro.
Transferência de alvará de estacionamento nº 030.438-27. Deferido.
2014-0.236.135-8 Jose Francisco
Neto. Transferência de alvará de estacionamento nº 012.875-24. Deferido.

2014-0.243.723-0 Antonio Machado
Neto. Transferência de alvará de estacionamento nº 019.462-26. Deferido.
2014-0.245.812-2 Roberto de Jesus
Calado. Transferência de alvará de estacionamento nº 036.737-23. Deferido.
2014-0.247.117-0 Valsoir Escaraboti.
Transferência de alvará de estacionamento nº 008.121-29. Deferido.
2014-0.252.204-1 Manoel Alves
Flores Sobrinho. Transferência de
alvará de estacionamento nº 026.89120. Deferido.
2014-0.252.409-5 Francisco Moreira
Filho. Transferência de alvará de estacionamento nº 015.175-20. Deferido.
2014-0.253.950-5 Aparecido Roman
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.023-25. Deferido.
2014-0.254.224-7 Mirna Candida Del
Giglio Grandisoli. Transferência de
alvará de estacionamento nº 006.509-27.
Deferido.
2014-0.254.693-5 Elias Celestino de
Toledo. Transferência de alvará de estacionamento nº 025.217-25. Deferido.
2014-0.254.891-1 Antonio Bento de
Freitas. Transferência de alvará de estacionamento nº 033.865-20. Deferido.
2014-0.256.177-2 Martinho Soares.
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.355-26. Deferido.
2014-0.256.374-0 Joel Correia
Jordão. Transferência de alvará de estacionamento nº 015.126-25. Deferido.
2014-0.256.644-8 Jorge Camargo.
Transferência de alvará de estacionamento nº 032.154-23. Deferido.
2014-0.257.587-0 João Maciel dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 031.464-21. Deferido.
2014-0.257.848-9 Roberto de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.793-23. Deferido.
2014-0.259.281-3 Antonio Rangel
Gomes. Transferência de alvará de estacionamento nº 028.788-28. Deferido.
2014-0.261.029-3 Adolfo Kenji
Furuzava. Transferência de alvará de estacionamento nº 016.316-24. Deferido.
2014-0.261.145-1 Yukuo Otsu. Transferência de alvará de estacionamento nº
006.969-27. Deferido.
2014-0.262.461-8 Paulo de Arruda
Vieira. Transferência de alvará de estacionamento nº 005.128-26. Deferido.
2014-0.262.863-0 Jose Aparecido Gomes. Transferência de alvará de estacionamento nº 010.296-22. Deferido.
2014-0.276.546-7 Erasmo Souza Ribeiro. Transferência de alvará de estacionamento nº 033.291-27. Deferido.
2014-0.278.521-2 Jose Antonio
Matheus. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.252-24. Deferido.
2014-0.291.765-8 Claudio da Silva
Brederode. Transferência de alvará
de estacionamento nº 027.102-26. Indeferido.
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Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios
O departamento jurídico da Coopetasp
atende sócios, empresas, associações e o
público em geral.
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.

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

* 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

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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Vereador Salomão possui projeto
sobre a manutenção das árvores de SP
Em cinco dias mais de 600 árvores caíram
na cidade, causando transtornos e morte
A chuva estava escassa, e os
paulistanos torceram pelo seu retorno. Mas as recentes tempestades de verão estão causando transtornos pela cidade, e além dos alagamentos outro problema está tirando o sono da população: as
constantes quedas de árvores.
Em apenas cinco dias (do dia
29 de dezembro ao dia 02 de janeiro) mais de 600 árvores caíram
na cidade.
Na última semana do ano passado mais de 500 mil casas ficaram sem energia elétrica, de acordo com a Eletropaulo, por causa
de árvores que danificaram a fiação. Ventos que chegaram a 96 km
por hora derrubaram árvores de
grande porte no Parque do
Ibirapuera e causaram o seu fechamento. Por toda a cidade casos
semelhantes foram registrados.
A reclamação comum de todos
os afetados pelas quedas de árvores é a demora da prefeitura em
atender aos chamados de inspeção. Hoje, os moradores da cidade precisam ligar para o telefone
156 e solicitar que um engenheiro
agrônomo visite a árvore comprometida, para que haja a autorização para a poda ou remoção. A
poda irregular é considerada crime ambiental.
Vereador Salomão já
apresentou projeto sobre
árvores comprometidas
Em 2011, quando assumiu o
cargo de vereador suplente por 90
dias, Salomão Pereira apresentou

16 projetos em favor dos taxistas e
da população em geral.
O Projeto de Lei 337/2011 trata especificamente das árvores
comprometidas de São Paulo. O
item mais importante estabelece
um prazo de 24 horas para que a
Secretaria do Verde e Meio Ambiente realize uma inspeção, e
decida pela poda, corte ou permanência da árvore.
“As árvores da cidade não podem ser retiradas aleatoriamente,
mas também não devem ameaçar
vidas. A Prefeitura precisa se comprometer a realizar as inspeções
com mais brevidade. Existem pessoas que aguardam mais de um ano
pela visita de um engenheiro agrônomo”, afirmou Salomão.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, mas foi arquivado com o
fim do mandato do vereador. “Com
meu retorno à Câmara em março,
espero que esse e outros projetos
de interesse da cidade saiam do
papel”, finalizou Salomão Pereira.
Queda de árvore matou
passageiro de um táxi
Na noite de 29 de dezembro do
ano passado Ricardo Galvão Mendes, de 33 anos, morreu quando
uma árvore caiu sobre o táxi em que
ele estava. O taxista não se feriu.
O caso aconteceu na região de
Higienópolis, bairro nobre com árvores centenárias. Segundo o taxista
o passageiro gritou quando percebeu que a árvore estava caindo, mas
foi impossível evitar o acidente.

PROJETO DE LEI Nº 337/2011
Dispõe sobre a inspeção e remoção de árvores comprometidas, e que estejam
colocando em risco a vida do munícipe no município de São Paulo, e dá outras
providências.
CÂMARA MUNCIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
Art. 1º - Fica assegurada à Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da
Secretaria do Meio Ambiente, a inspeção e remoção de árvores comprometidas
que estejam colocando em risco a vida de munícipe, trânsito, moradia, etc., no
município de São Paulo.
§ 1º- As árvores inspecionadas e comprometidas deverão ser removidas, com
plantio de outra no mesmo local.
§ 2º - Toda a madeira das árvores retiradas, com tamanho de um metro, será
armazenada em depósito da prefeitura, em monte de um metro por um, e depois de
seca será vendida para as padarias, pizzarias e outros estabelecimentos que usem
lenha para aquecimento de fornos e carvoarias, com base no valor do metro de
lenha comercializado no mercado.
Art.2º - O valor arrecadado com as vendas será destinado a reparos das escolas
públicas pertencentes ao município como reforma, limpeza, troca de carteiras e
outros serviços que beneficiem os alunos.
Parágrafo único -A fiscalização do material estocado e a venda ficarão a cargo
da subprefeitura local.
Art. 3º - À empresa ou pessoa física interessada será emitida uma GRU de
Recolhimento, com base nos metros desejados, para realizar a entrega do material.
Parágrafo único – Comprovada qualquer irregularidade na comercialização do
material estocado sem o pagamento de Guia de Recolhimento do Município será
punido o infrator na forma da lei municipal que rege ao servidor.
Art. 4º-ASecretaria do Verde deve colocar à disposição do munícipe uma linha
(0800) para receber as reclamações sobre o comprometimento das árvores, e no
prazo máximo de 24 horas comparecer ao local para uma Inspeção, e se necessário
providenciar a remoção.
Parágrafo único – Depois de comprovada a denúncia, se as providências não
forem tomadas, cabe no munícipe entrar na justiça e pedir indenização dos danos
causados ao seu imóvel ou outros bens.
Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação
orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessárias.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Confira os veículos homologados para o serviço de táxi em São Paulo
Antes de comprar um carro 0 km, o taxista
precisa ter a certeza da homologação
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:
DIÁRIO OFICIAL DE 17/12/14
Portaria nº 305/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CHEVROLET, Modelo
ONIX, Versão 1.0 MT LS, Código DENATRAN 149570, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas categorias COMUM E COMUM-RÁDIO na cidade
de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais re-

quisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 20/12/14
Portaria nº 307/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo
ECOSPORT, Versão FSL AT 2.0, Código DENATRAN 203629, para a
prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros
– Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO e
ESPECIAL na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
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Alagamentos: o risco de quem está no trânsito
Com a época de fortes chuvas ressurge o medo de alagamentos, tão comuns em SP
Após um longo período de estiagem, as fortes chuvas voltaram a castigar a cidade de São Paulo. Para os
motoristas esse é um período que
merece atenção redobrada, já que o
risco de alagamentos pelas ruas da
cidade é muito grande. É preciso se
prevenir e usar todas as informações
disponíveis para evitar perdas e riscos à vida.
De acordo com a seguradora
Allianz, o número de danos em automóveis decorrentes de alagamento
triplica nessa época do ano. Para se
prevenir, algumas dicas são importantes e podem fazer a diferença no dia
a dia no trânsito.
Ficar atento às notícias sobre pontos alagados é muito útil. É importante também evitar a circulação por trechos com histórico de alagamentos.
Vários desses locais foram, inclusive, sinalizados pela prefeitura com
uma placa indicando sobre os riscos.
Se não for possível esperar para
sair com o carro, analise as possíveis
situações que serão enfrentadas. Em
caso de água na pista, identifique se

a altura do alagamento ultrapassará o
centro da roda. Se a resposta for positiva, não tente atravessar e aguarde a
água escoar. Quando não for possível
ver a profundidade, o risco de cair em
um buraco, de o carro parar ou até
mesmo aquaplanar é grande.
Ao dirigir em trechos alagados mantenha a marcha reduzida, baixa velocidade e rotação constante em torno de
2.500 RPM. Isso melhora a aderência
e a dirigibilidade do veículo.
Se o carro apresentar aumento de
esforço ao esterçar, anomalias das luzes de injeção eletrônica, bateria e
ABS, além de variação na
luminosidade do painel, mantenha a
calma e desligue os equipamentos que
não forem essenciais.
Caso o veículo pare de funcionar
em um alagamento não dê a partida, e
procure removê-lo com o auxílio de
um guincho até uma oficina. Isso reduz
o risco de danificar o motor.
O que fazer com o carro
depois de uma enchente?
Se, apesar de todos os esforços, o
carro sofrer danos por alagamento é

necessário fazer uma revisão completa, com verificação de todos os componentes eletrônicos e mecânicos.
É preciso realizar a troca do óleo e
filtros, assim como a limpeza imediata
para não danificar estofamentos e
carpete. O veículo pode não apresentar defeito no momento do alagamento, mas o contato da água com componentes eletroeletrônicos pode gerar
posterior anomalia, com a oxidação
das peças.
Além disso, é necessário verificar
o estado do óleo da transmissão, dos
eixos diferenciais e do cânister (dispositivo que reduz a emissão de
hidrocarbonetos dos tanques de com-

bustível). Eles podem ter a vida útil
reduzida e aumentar o risco de falhas na embreagem, suspensão e freios. Para a preservação da saúde
dos ocupantes do carro é indicado
também uma limpeza do sistema de
ventilação, que pode estar contaminado por fungos e bactérias.
Somente com seguro seu
patrimônio está garantido
Não perca o seu patrimônio. Procure hoje mesmo a GNC, Gente
Nossa Corretora de Seguros, e faça
uma cotação. A GNC oferece as melhores condições, além de uma linha
completa de produtos para o segmento táxi.

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

FOLHA DO MOTORISTA

de 13 a 26 de janeiro de 2015

Taxistas já podem agendar data
da verificação anual de taxímetro
Agendamento deve ser feito de
acordo com o vencimento do alvará
Os taxistas da capital já podem
agendar a verificação anual de taxímetro no IPEM-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São
Paulo). O atendimento deve ser
agendado de acordo com a data limite de vencimento do alvará de funcionamento. Por exemplo, se o vencimento do alvará é em 05 de fevereiro, o agendamento deve ser feito
junto ao IPEM entre 02 de janeiro e
03 de fevereiro.
A aferição é obrigatória para todas as categorias de táxi. O taxista
deve agendar o horário de atendimento pelo site do IPEM-SP
(www.ipem.sp.gov.br) e emitir a
GRU (Guia de Recolhimento da
União) para o pagamento da taxa de
verificação. Sem o agendamento
online e a taxa quitada, o atendimento não é realizado.

Os taxistas autuados por trafegar
com o taxímetro irregular têm dez dias
para apresentar defesa ao órgão. As
multas podem variar de R$ 500 a R$
5 mil, dobrando na reincidência.
Na data da verificação, o taxista ou
responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos:
* alvará de estacionamento fornecido
pela prefeitura;
* certificado de propriedade do
veículo;
* certificado de verificação do
IPEM-SP, referente ao
exercício de 2014;
* GRU quitada;
Posto de verificação de taxímetros
Vila Alpina:
Rua Secundino Domingues, 415/ 443
De segunda à sexta, das 8h às 16h
(exceto feriados)
Mais informações:
(11) 2024-0483 / 2154-5065

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
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).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.
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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:
Foto: Mario Sergio de Almeida

DIÁRIO OFICIAL DE 18/12/14
Portaria nº 306/14 – 16/12/14
Remaneja o ponto privativo de táxi
comum nº 2861 (C.L.P 18.06.060)
na Rua Henrique Schaumann, altura
do nº 545, entre a Rua Teodoro
Sampaio e a Rua Artur de Azevedo,
capacidade para 3 vagas; índice de
rotatividade igual a 3 carros por vaga,
totalizando 9 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 08/01/15

Portaria nº 001/15 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº
3052 (CLP 17.12.083), para estacionamento de táxi, categoria comum,
na Praça Sem Denominação, que faz
confluência com a Rua Enxovia, entre a Rua Prof. Rodrigues Vale e a
Av. Dr. Chucri Zaidan, capacidade
para 8 vagas, índice de rotatividade
igual a 3 carros por vaga, totalizando
24 permissionários.
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Para descontrair...
O guarda manda o sujeito parar o carro. “O senhor estava a 130km/h
e a velocidade máxima nesta estrada é 100”.
“Não, seu guarda, eu estava a 100, com certeza”.
A sogra dele corrige. “Ah, Chico, que é isso! Você estava a 130 ou mais”.
O guarda diz também: “E sua lanterna direita não está funcionando”.
“Minha lanterna? Nem sabia disso. Deve ter pifado na estrada”.
A sogra insiste. “Que mentira! Você vem falando há semanas que precisa consertar a lanterna”.
“E o senhor está sem o cinto de segurança” avisa o guarda.
“Mas eu estava com ele. Eu só tirei para pegar os documentos”.
“Ah, Chico, deixa disso! Você nunca usa o cinto”.
O sujeito não se contém e grita para a sogra: “Cala a boca”!
O guarda então pergunta à senhora: “Ele sempre grita assim com a senhora”?
Ela responde: “Não, seu guarda. Só quando ele bebe”.

Cheesecake de figos
Oferecimento: Adria
Ingredientes para a calda:
8 figos roxos frescos, com casca e bem
limpos (400 g)
1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
¾ xícara (chá) de vinho do Porto
½ xícara (chá) de nozes quebradas
grosseiramente
Ingredientes para a base:
3 embalagens de Palitos Adria (210 g)
3 colheres (sopa) de manteiga
Ingredientes para o recheio:
3 embalagens de cream cheese (450 g)
4 ovos grandes
¾ xícara (chá) de açúcar
Ingredientes para decorar:
½ xícara (chá) de mel
3 ½ embalagens de Palitos Adria (245 g)
Com a ponta de uma faca retire o miolo dos figos e corte-os em 4 partes.
Leve ao fogo baixo o acúcar mascavo
com o vinho do Porto e deixe ferver
por 1 minuto. Junte os figos e cozinhe

por mais 5 minutos. Deixe esfriar e
mantenha na geladeira até o momento de servir.
Triture os palitos da base até formar
uma farofa. Junte a manteiga e amasse com as mãos para obter uma massa. Com essa massa forre o fundo de
uma forma redonda (22 cm de diâmetro) de fundo falso. Deixe na geladeira.
Bata na batedeira o cream cheese, os
ovos e o açúcar na velocidade média
por 20 minutos. Despeje sobre a base
e leve ao forno médio (180°C) por
cerca de 50 minutos ou até que as
bordas estejam levemente douradas,
com o centro ainda um pouco cremoso. Deixe esfriar, desenforme e mantenha na geladeira.
Decore o cheesecake: com um pincel
espalhe o mel em toda a volta do
cheesecake, bem rente à base, e “grude” os palitos, lado a lado. Finalize
com uma fita e laço. Misture as nozes
na calda e distribua sobre a superfície
do cheesecake. Deixe na geladeira até
o momento de servir.
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Ligue-Táxi
“Não posso deixar de agradecer às unidades da Ligue-Táxi, seus diretores e ao presidente Rodinei
Lessa, que sempre foram solidários em minhas campanhas. Desejo um novo ano de muitas realizações, e
estou à disposição como jornalista, e em breve como
vereador de São Paulo. Sempre colocarei as atividades dos taxistas em primeiro lugar.
Salomão Pereira – editor da Folha do Motorista
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Vereador Salomão prepara vários
projetos em favor dos taxistas de SP
Posse acontecerá no mês de março
Diante de tantos problemas enfrentados pela categoria, o vereador
Salomão Pereira, que deve assumir
o cargo em março, já preparou vários projetos em favor dos taxistas.
Segundo Salomão a categoria não
possui representação política, e trabalha com base em uma lei que precisa ser modernizada. “Os projetos que irei apresentar visam à
melhoria de todo o sistema de
transporte individual de passageiros em nossa cidade”.
O vereador está estudando as
mudanças possíveis nas leis que regem o serviço de táxi. “Estou assumindo com 23.174 votos, e espero
contar com todo o apoio dos taxistas
para que, juntos, possamos realizar
as conquistas necessárias”.
Salomão afirma que o processo
político é um desafio, mas que certamente irá incomodar muita gente para
resgatar a dignidade da categoria
taxista. “Não podemos viver de ilusão. Temos uma gestão pública que
só respeita o protesto do povo, e es-

pero que a classe não fique isolada,
esperando a boa vontade do prefeito
petista Fernando Haddad”.
“É necessária a mobilização, envolvendo cooperativas, associações, empresas de frotas de táxi, sindicato,
coordenadores e permissionários
de pontos de táxi. Só com a luta
podemos conquistar melhores condições de vida”.
De acordo com Salomão o recente reajuste de tarifas não atendeu os
interesses da categoria, e apenas favoreceu quem vendeu as tabelas.
“Essa política de reajuste está completamente errada e vem causando
prejuízo aos taxistas. Se todos os outros reajustes são acima da inflação,
porque o serviço de táxi leva quatro
anos para receber um aumento abaixo dos índices acumulados?”
O vereador afirma que a categoria
é sempre usada, e avisa que criará um
canal de comunicação direto com a
classe, para que as idéias de todos os
taxistas sejam conhecidas e, quem
sabe, possam virar lei.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Entre em contato com a redação
da Folha do Motorista e dê suas sugestões sobre a mobilidade urbana,
segurança, táxis clandestinos e projetos de lei. Sua idéia poderá ser útil

para os taxistas e para a população de São Paulo:
redação.motorista@terra.com.br/
(11) 5575-2653/ Rua Dr. Bacelar, 47
– Vila Clementino
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Câmeras para táxis estão
se multiplicando pelo Brasil
Assembléia Legislativa de MG estudará a
instalação de câmeras em toda a frota do estado
A ideia de proteger os taxistas com
a instalação de câmeras de segurança
está se multiplicando por todo o país.
O deputado estadual de Minas Gerais, Alencar da Silveira Júnior, está
elaborando uma proposta para que
todos os táxis mineiros sejam equipados com esse dispositivo.
De acordo com o Sindicato dos
Taxistas de Minas Gerais cerca de cinco
taxistas são assaltados diariamente apenas na capital e região metropolitana. Por
isso, o sindicato irá apoiar o projeto.
O deputado está estudando como
será feita a instalação, qual equipamento será utilizado e se o governo
de Minas Gerais arcará com os custos. O projeto de lei será apresentado
no início de fevereiro.
Taxistas de Goiânia mostram
interesse pela câmera de segurança
“Li uma matéria no site Folha do
Motorista sobre as câmeras de segurança instaladas nos táxis de São Pau-

lo. Estou abrindo uma central de táxi
em Goiânia (GO) e pretendo implantar
os equipamentos juntamente com o sistema de monitoramento.
Gostaria de saber como funciona
todo o equipamento e o sistema de
monitoramento, e também se consigo
ter acesso às imagens dos táxis em tempo real direto da minha central”.
Samuel Rezende Silva
O sistema de câmera de segurança para táxis utiliza a câmera de um
celular, acoplado ao para-brisa, para
o registro das imagens. Para a instalação do sistema em sua cidade é necessário adquirir um computador
com boa resolução. A hospedagem do
que foi gravado pode ser feita em
nosso servidor, mas sua empresa terá
acesso a todas as imagens.
A instalação pode ser realizada
por profissionais especializados em
elétrica automotiva. Entre em
contato com a empresa de
tecnologia Cerruns para mais in-

formações: (11) 2311-3395.
Câmeras para táxis:
tecnologia aliada da segurança
A câmera de segurança para táxis
criada por Salomão Pereira e pela empresa de tecnologia Cerruns é simples,
barata e pode ser instalada em qualquer
parte do mundo. As imagens captadas
são transmitidas em tempo real para uma
central, e não ficam armazenadas dentro do carro, o que proporciona 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 fil-

magem: “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
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Projeto de táxis compartilhados
é vetado por Haddad
Projeto havia sido aprovado pela Câmara
e dependia da sanção do prefeito
Foi publicado no Diário Oficial de
10 de janeiro o veto do prefeito
Fernando Haddad ao Projeto de Lei
nº 770/13, que criaria o sistema de
táxis compartilhados em São Paulo.
A Câmara Municipal havia aprovado
a iniciativa dos vereadores Ricardo
Young e Leércio Benko em 09 de
dezembro do ano passado.
Segundo o projeto os táxis compartilhados poderiam transportar de
dois passageiros até a capacidade do
veículo. Os trajetos seriam pré-definidos e feitos próximos a outros
modais de transporte e locais de grande circulação. A tarifa seria dividida
entre os ocupantes do veículo.
Nas razões do veto o prefeito

Haddad afirma que um sistema semelhante aos táxis compartilhados já existiu na década de 90, e deu início às vans
clandestinas, problema que só foi solucionado em 2003.
Ainda segundo Haddad a fixação de
linhas iria desvirtuar a característica
principal dos táxis, que é a flexibilidade
de itinerários. Com rotas e paradas
pré-definidas, o sistema de transporte
individual de passageiros iria ter características de transporte coletivo.
Por fim, o prefeito cita como entraves à lei o próprio interesse do
taxista em participar do sistema de
táxis compartilhados, e a dificuldade de criação de itinerários alternativos com tarifas baixas.

Marginais ganharão
mais 61 radares esse ano
Velocidade será reduzida
nas pistas expressas e locais
A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) anunciou que irá instalar
mais 43 radares na marginal Tietê e 18 na Pinheiros no decorrer de 2015.
Somados aos radares já existentes, as duas marginais contarão com 79 equipamentos. A cidade de São Paulo alcançara a marca de 843 radares esse ano.
Além disso, a velocidade será reduzida. Nas pistas expressas o motorista
só poderá trafegar a 70 km/h, e nas locais a 60 km/h. Outras vias no centro,
como a Cásper Líbero, Rio Branco, São João, Ipiranga, Nove de Julho, Brigadeiro Luiz Antonio e Liberdade também tiveram a velocidade reduzida para
40 km/h. A CET justificou a redução ao grande número de atropelamentos
pela cidade.
Fonte: Diário de SP

Foto: Mario Sergio de Almeida

União poderá pagar
pensão a dependentes
de taxistas assassinados
A Câmara dos Deputados analisa
projeto que obriga a União a pagar
pensão ao cônjuge, filhos ou dependentes de taxista que for assassinado
durante o período em que estiver trabalhando (PL 7979/14). Pela proposta, do deputado Guilherme Mussi (PPSP), o valor da pensão será de um salário mínimo mensal, e deverá ser paga
uma pensão por filho ou dependente.
Na ausência destes, o benefício deve
ser pago ao cônjuge.
Segundo o projeto, no ato do requerimento da pensão os interessados
devem comprovar que o taxista encontrava-se em serviço, o grau de parentesco com o profissional (no caso de
cônjuge e filhos) e a declaração de
Imposto de Renda que indique o dependente. O texto diz que o benefício
só poderá ser pago se o taxista estiver
em conformidade com a lei que regulamentou a profissão (12.468/11).
O projeto estabelece ainda que a
pensão será vitalícia para os cônjuges

e temporária para os filhos e dependentes, que receberão até completarem
21 anos de idade.Aidade é ampliada para
24 se o beneficiado estiver cursando nível
superior. Se for declarado incapaz, não
haverá limite de idade.
O deputado Guilherme Mussi afirma que o Estado é falho e não oferece a mínima segurança aos taxistas,
que ficam vulneráveis à violência. O
projeto estabelece que o pagamento
da pensão seja feito pelo INSS, com
recursos do orçamento destinados a
indenizações e pensões especiais de
responsabilidade da União.
Tramitação
O projeto será arquivado pela
Mesa Diretora no dia 31 de janeiro, por causa do fim da legislatura.
Porém, como o seu autor foi
reeleito ele poderá desarquivá-lo.
Nesse caso, o texto será analisado pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, e posteriormente pelo Plenário da Câmara.
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Associe-se à COOPETASP e
tenha uma série de vantagens
A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi em São Paulo) é uma cooperativa que tem o objetivo 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!

Os associados contam
também com convênios
Foto: Mario Sergio de Almeida

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 endereços, 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/ 20991922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários
para taxistas e formas especiais de pagamento.

Diversos serviços
* 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

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

Carta de rendimento para a
compra do carro 0 km ou
lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
Os inadimplentes pagarão uma taxa de
serviço, e o documento é liberado na hora.

Nota Fiscal Eletrônica
Se a empresa que você
atende exige nota fiscal eletrônica,
procure
a
Coopetasp. A condição de

pagamento é a acordada entre o taxista e a empresa.
Cobramos uma taxa de serviço.

Clube Plêiades Parque Aquático
Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, campos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, restaurante, 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).

Pontuação na CNH
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.

e
s
e
i
c
o
Ass
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 bancário, débito em conta corrente ou transferência bancária.
Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.
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Atenção:
Se você é o taxista que filmou um assalto
ocorrido às 5h da manhã do dia 09 de janeiro
na Rua Julio Diniz, na Vila Olímpia, entre em
contato com a Folha do Motorista.

Telefone 11 5575-2653
e-mail: redação.motorista@terra.com.br
ou na Rua Doutor Bacelar 47.
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Confraternização da Use-Táxi arrecada
mais de cinco toneladas de alimentos
Foto: Salomão Pereira

Salomão Pereira
esteve presente ao evento

A festa de confraternização da
Use-Táxi, realizada em 29 de dezembro em uma chácara no município de
Mairiporã, arrecadou de suas unidades mais de cinco toneladas de alimentos. Os participantes foram
recepcionados com churrasco, comidas, bebidas e outras atrações.
Segundo o presidente da Use-Táxi,
Eder Wilson Souza, a mudança de local foi para oferecer uma festa com
mais qualidade aos associados, familiares e convidados. “Aqui, além do
verde temos piscinas. O trabalho é importante, mas temos que tirar um dia
no ano para um lazer com a família.
Vamos começar 2015 com mais energia” citou Eder.
Os alimentos arrecadados serão
doados a instituições de caridade, al-

gumas delas organizadas por unidades. O presidente Eder agradeceu a
presença de Salomão Pereira ao
evento. “Salomão, agradeço por você
vir nos prestigiar, e agradeço a presença de todas as nossas unidades e
seus familiares. A todos desejo um feliz
ano novo, e muito sucesso em 2015”.
Salomão manda mensagem
para todos os taxistas
Salomão Pereira, que será
empossado vereador da cidade de
São Paulo em março de 2015, esteve
presente na festa da Use Táxi e deixou uma mensagem para todos os
taxistas.
“Quero aproveitar para desejar a todos os taxistas e seus familiares um feliz
ano novo, e que os 12 meses do ano
2015 tragam somente bons passageiros”.
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Fetacesp encerra 2014 com
almoço entre os sindicalistas
A Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo (Fetacesp) encerrou o ano de
2014 com uma confraternização entre os sindicalistas e amigos. O almoço aconteceu na Churrascaria Fogo de Chão, em 17 de dezembro. José
Fioravante, presidente da Fetacesp, agradeceu a
todos os presentes e fez um discurso lembrando
fatos importantes sobre a categoria. Leia abaixo.
É uma satisfação contar com os amigos nesta
data. São poucos os sindicatos em atividade, mas
com o esforço de seus presidentes, continuamos
defendendo esta categoria.
A Fetacesp, como entidade de segundo grau,
orienta e auxilia os sindicatos, mas a administração
é competência de cada um. Não podemos cruzar
os braços quando a situação aperta. Hoje não são
apenas os sindicatos que passam por uma situação difícil, e sim todas as empresas.
O trabalho em parceria é importante, e o apoio
político é fundamental para a nossa categoria, que

depende do poder público. As autoridades não respeitam um sindicalista que não tem força política.
Temos uma classe desorganizada e sem liderança. Salomão, desde o ano 2000, vem lutando para
representar os taxistas. Em 2015 ele assumirá o cargo de vereador porque foram eleitos para deputados cinco vereadores de sua coligação. Está na hora
de se organizar para conquistar nossos objetivos.
O reconhecimento da profissão de taxista
pela lei federal 12.468 só foi possível graças
ao Salomão, à Federação e aos sindicalistas do
interior do estado. Agradeço ao presidente da
Adetax, Dr. Ricardo Aurienma, a vários sindicalistas do interior que trabalharam juntos e ao
Salomão, que buscou apoio político e elaborou
o texto da lei 12.468.
A presidente Dilma autorizou, em 09 de outubro,
a transferência dos alvarás para herdeiros e terceiros. Esse beneficio já constava no projeto, mas por
interesses políticos a presidente vetou esse e outros

itens que beneficiariam a classe. Se a lei tivesse
sido sancionada conforme foi aprovada no Congresso e no Senado, seria melhor para os taxistas
e seus familiares.
Depois das conquistas aparecem pessoas ao
lado da presidente, levantando uma bandeira sem
qualquer participação. Precisamos acabar com demagogias e lutar pelos interesses de todos.
No meio político quem não tem alguém para
abrir portas enfrenta dificuldades até para entregar um documento. As autoridades não vão
nos convidar para discutir um assunto de nosso interesse: é necessário irmos até eles para
buscar os benefícios.
Quero aproveitar a presença desse importante
meio de comunicação, o jornal Folha do Motorista, que é bem conceituado na categoria, para desejar a todos os taxistas, familiares e sindicalistas
um feliz ano novo, e que novas conquistas possam
ser alcançadas no ano de 2015.

Para fazer inventário de taxista,
procure advogados especializados
O atendimento
jurídico da
Coopetasp possui
profissionais
capacitados e
experientes

Em caso de falecimento do taxista, titular de um alvará de estacionamento, a família deve tomar algumas
providências urgentes. No máximo em 30 dias é necessário indicar para o DTP (Departamento de Transportes
Públicos) um segundo condutor, que possua Condutax. Após este prazo é exigido o inventário, 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
advogado, após dar entrada no inventário, pode solicitar ao juiz um alvará judicial.
A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo) possui
um departamento jurídico especializado em inventários de taxista. Os advogados atendem também pessoas que
não são associadas, e realizam trabalhos em diversas áreas do direito.

O atendimento jurídico da Coopetasp é especialista no assunto. Agende seu horário:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana - Telefone: 2081-1015
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Taxista faz poema para lembrar
os 461 anos de São Paulo
Aniversário da cidade será comemorado
no próximo dia 25 de janeiro
No próximo dia 25 de janeiro a cidade de São Paulo completará 461
anos. Com todos os erros e acertos da maior metrópole da América Latina,
temos quase 11 milhões de habitantes que vivem, trabalham, estudam e amam
essa cidade.
Para comemorar a data o taxista Ari Lopes da Fonseca, que trabalha em um
ponto na Avenida Jaceguai há 35 anos e irá lançar seu segundo livro de poesias,
escreveu o poema Conto em Prosa e Verso da Cidade de São Paulo:

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 Todas as medidas Bom preço F:77241871
/
7724-5681
www.pescapneus.com.br
Locação – Administração e
Consultoria, consulte Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno,
2181 – sala 3 – Mooca – F: 36375768 / 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.
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

Vende-se Prefixo Líder Táxi SP
R$ 8.500,00 Aceito Carro/Moto F:
9.80607552 c/ Willians.
Alugue seu Alvará Nos procure,
temos as melhores condições,
aluguel garantido e a melhor luva
do mercado.F: (11) 7726-4620 /
7820-4320.
Transfiro alvara com excelente
ponto no Metrô Praça da Arvore
otimo faturamento F: 9.3805-1794
/ 9.8686-5832.
Vende-se prefixo da Coopertax R$
17.000,00 ou R$ 11.000,00 mais
de 5 de R$ 1.300,00 F:
45*5*134575 / 9.4764-9456
(nextel) / 9.4851-3049 (tim) c/
Danilo.
Vendo LIVINA 2012 e alugo
Alvará - 7726-4620.
Transfiro alvara no ponto de Hotel
Wall-Stritt prox. Paulista F: 9.61909045 (vivo) / 9.4883-9481 (tim) c/
Claudemir.
Alugo Alvará e Vendo MERIVA
2012 - 7820-4320.
Vendo Meriva 2005 c/ponto
Antonio Carlos c/ Augusta, ponto
24Hs. R$ 18 mil F: 9.7754-2601
c/ Santana.
Compro , Vendo e Administro seu
taxi pago a vista F: 9.4722-7530
(nextel) 9.5162-9600 (tim).

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 Meriva Maxx 2012 e transf.
alvara F: 9.4726-8725 c/ Claudio.
Transfiro alvará ponto livre 96828-1200/ 95863-6429.
Ofereço-me como 2°motorista,
resd propria c/ garagem, zn sul,
tenho 50 anos, c/ experiencia F:
5678-5892 / 9.8721-2231 c/ Jair.
Alugo 1 partº, 2dorm., 1vaga, c/
ar condicionado a´100m. da praia
p/ temporada Praia Grande VL.
Guilhermina , diaria R$ 200,00 F:
9.9802-2255 (vivo) /2241-0362 c/
Francisco.
Vendo Meriva e transfiro alvara
c/ponto em Hotel Vil. Olimpia F:
9.8257-6670 c/ Wilson.
Vendo prefixo Coorpetax F:
9.9938-2934 c/ Enadio.
Procuro alvara tenho carro novo
bem localizado F: 9.6563-5072 /
9.7444-2738 c/Max.
Oportunidade. Loja de calç.
Feminino no Brooklin, troco p/ taxi
completo ou só o carro F: 9.64008700 c/ Roberto.

TRANSFIRO
ALVARA
Com ponto em
Moema Lauro
F: 9.9156-2609 (claro)
9.5910-4898 (tim).

Foto: Divulgação

Já vivi tantas loucuras na cidade
Quero contar para você
Vi carro mergulhando
Nas águas do rio Tietê
No rio Pinheiros não foi diferente
Ouça o que estou te contando
Vi um corpo
Naquelas águas estava boiando
Flagrei também uma cena
Que achei muito chato
Um homem e o cachorro
Comendo no mesmo prato
Imagina o que aconteceu um dia
Nesse caso fiquei muito assustado
Um homem tirou toda a roupa
Dentro do meu carro ficou pelado
Ir atrás de carro suspeito
Até isso eu consegui
A esposa pegou em flagrante
Seu marido com um travesti
Em São Paulo já vi de tudo
Até o que não quis
Um corpo cai despedaçado
Na calçada da Avenida São Luis

No incêndio do Joelma
Eu estava lá perto vendo
Depois de muitos anos
Só agora isso eu estou escrevendo
No Edifício Andraus
Vi tudo acontecer
Gente se jogando por causa do
fogo
Sabendo que ia morrer
São Paulo que todo dia tem problemas
Correria é de rotina
Peço sempre para todos
Que tenham proteção divina
No túnel do Anhangabaú
Já vi água até o teto
Vários carros um em cima do outro
Antes não fechou, o túnel estava
aberto

