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Nos procurar depois que roubarem o seu táxi ou
sofrer colisão não adianta. GNC, líder do segmen-
to, há mais de dez anos garante o seu patrimônio
Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 24

Só seguramos o táxi

em poder do taxista:

Salomão Pereira tomou posse
como vereador de São Paulo em
17 de março, e no dia seguinte já
apresentou dois projetos que be-
neficiarão a categoria taxista. O PL
105/2015 trata dos carros parti-
culares que atuam como táxis na
capital, e determina multa de R$

62.400 por CNPJ da empresa
tomadora do serviço, bloqueio do
CCM (Cadastro do Contribuinte no
Município), mais apreensão do ve-
ículo e multa de R$ 6.304 com blo-
queio no licenciamento até a quita-
ção. Os projetos seguem para as co-
missões. Pág. 18 e 19

Projeto do
VEREADOR

SALOMÃO pode
moralizar o serviço

de táxi em SP

Dia 11 de abril será realizado o 16º Feirão do Táxi, o maior evento de
negócios da categoria. O Feirão deve contar com a participação de todas
as montadoras que disponibilizam seus veículos para os taxistas. Pág. 14

Confira se o seu nome consta na
lista de processos deferidos e
indeferidos. Você tem 30 dias

para regularizar a documentação
no DTP.  Pág. 10

Aposentadoria, revisão e outros ser-
viços junto ao INSS: todas as quar-
tas-feiras, das 9h às 13h. Se você vai
financiar o carro 0 km e precisa de
carta de rendimento, ou de lucro
cessante, procure a Coopetasp. Li-
gue: (11) 2081-1015.  Pág. 27

Ao adquirir o seu carro novo,
procure os anunciantes da Folha
do Motorista. Eles têm sempre

profissionais preparados para lhe
prestar o melhor atendimento.

Para anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br

cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653. Pág. 30

Feirão do Táxi
dia 11 de abril

O seu táxi 0 km

atrai mais passageiro

Transferência de alvará

 Vai se aposentar,

 procure a Coopetasp

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Mario Sergio de Almeida

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.

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

Jurídico da Coopetasp atende

sócios e não sócios

DTP não pode exigir documentos
que não estejam previstos em lei

Após a Ação Civil Pública mo-
vida pelo Ministério Público contra
a Prefeitura de São Paulo, que criou
dificuldades para as transferências
de alvarás, o DTP (Departamento
de Transportes Públicos) passou a

Taxistas que se sentirem prejudicados
podem acionar a justiça

exigir uma série de documentos para
a finalização das transferências. Po-
rém, esse posicionamento do órgão
não encontra amparo na Lei 7.329/
69, artigo 20º, que trata do direito
dos herdeiros.

Atualmente o DTP está solicitan-
do o plano de partilha ou formal, além
da certidão de óbito. Também é ne-
cessário o preenchimento de um for-
mulário por todos os herdeiros, in-
cluindo a viúva, mesmo que já esteja
anexado no processo administrativo
o alvará judicial permitindo a trans-
ferência, bem como a certidão de
inventariante, que permite que este
assine em nome do espólio.
Advogada da Coopetasp obteve

decisão favorável na ação con-

tra o órgão

Esta discussão foi encaminhada ao
Poder Judiciário através da
advogada da Coopetasp, Dra. Rita
Simone Miller Bertti, a pedido do
taxista Victor Passos Rodriguez Cal-
vo. Em 10 de novembro de 2014 o
juiz Cláudio Campos da Silva, da 8ª
Vara da Fazenda Pública da capital,

decidiu que o DTP deveria realizar
a transferência do alvará sem a ne-
cessidade de apresentação desses
documentos.

Porém, a Prefeitura contestou
a decisão, informou ao judiciá-
rio a necessidade dessas infor-
mações, e o caso voltou a julga-
mento. Em 03 de março deste
ano o mesmo juiz determinou
que a transferência de alvará fos-
se finalizada de acordo com a lei,
sem maiores exigências.

Com esta decisão fica eviden-
te que o DTP está solicitando
documentos fora dos elencados
na lei. Os taxistas que se sentirem
prejudicados podem acionar a jus-
tiça, com a interposição de manda-
do de segurança com liminar. Se-
gundo a advogada, essa decisão
judicial foi cumprida.
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DIÁRIO OFICIAL DE 20/03/15
Portaria nº 029/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca HYUNDAI, Modelo VERA CRUZ,

Versão 3.8 V6, Código DENATRAN 221044, para a prestação do Servi-
ço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Ci-
dade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais

Confira os veículos homologados
para o serviço de táxi em São Paulo

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:

requisitos previstos na legislação vigente
Portaria nº 030/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca JAC, Modelo J3, Versão S 1.5

JET FLEX T, Código DENATRAN 141335, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias CO-
MUM, 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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A Prefeitura não para de inovar, e desta vez plantou 70 árvores no asfalto, na Zona Leste de
São Paulo. A Avenida Patrocínio Paulista e a Praça Adelina Tobias de Aguiar, em Cidade Patri-
arca, receberam mudas de ipê, caroba, carobinha e cássia no meio da pintura amarela, que
delimita as faixas dos carros. Canteiros, que eram usados como estacionamento de veículos,
também receberam árvores.

Segundo o prefeito Fernando Haddad, os testes para o plantio de árvores no asfalto estão
sendo feitos porque as calçadas da cidade são estreitas, e a árvore ocupa um espaço necessá-
rio para os cadeirantes e para os deficientes. Além disso, a fiação elétrica pode ser comprome-
tida com árvores na calçada.

O projeto “Árvore no Asfalto” está sendo acompanhado por engenheiros da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET) e por agrônomos. Os resultados serão avaliados junto com a
população, para definir a possibilidade de expansão para outras áreas.

Prefeitura planta árvores no asfalto
Zona Leste foi a primeira região a receber o projeto, que pode ser ampliado

Foto: Divulgação

Taxista é assassinado em
tentativa de assalto na Brasilândia
O taxista Wanderlei Pereira Nunes, de 52 anos, foi assassinado em uma tentativa de assalto na Brasilândia, bairro localizado na Zona Norte de São

Paulo. O crime aconteceu por volta das 5h30 da manhã do dia 22 de março.
Wanderley estava transportando um casal de passageiros, quando foi cercado por uma moto com dois indivíduos que anunciaram o assalto. Segundo um

dos passageiros, mesmo sem esboçar qualquer reação um dos bandidos atirou, e acertou a cabeça do taxista.
O carro ficou desgovernado, e acabou batendo em um poste. Os passageiros ficaram feridos levemente, mas o taxista foi socorrido ao hospital do
Mandaqui e não resistiu. O enterro de Wanderlei aconteceu na tarde do dia 23 de março no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 7de 24/03 a 06 de abril de 2015

O aplicativo TAXISP, criado por Salomão Pereira e pela empresa de
tecnologia You Mobi, é totalmente gratuito e está disponível para celulares e
tablets, com Android e iOS.

O objetivo do TAXISP é aumentar o número de corridas para os taxistas
legalizados, além de combater os veículos clandestinos que realizam o trans-
porte de passageiros.

Baixe hoje mesmo o
aplicativo TAXISP e

tenha mais
passageiros

Aplicativo é totalmente gratuito, tanto
para taxistas como para passageiros

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.

CET amplia área com
velocidade máxima

de 40 km/h
Região do Brás agora

faz parte da “Área 40”

As ruas do bairro do Brás agora fazem parte do perímetro da

chamada “Área 40”, onde a velocidade máxima permitida é de 40

km/h. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfe-

go), a medida busca melhorar a segurança de pedestres e

ciclistas, buscando a convivência pacífica e a redução de

acidentes e atropelamentos.

A Região Central foi a primeira a receber a Área 40, e hoje a

cidade conta com 12,9 km² de locais com velocidade reduzida.

Segundo a CET, houve uma redução de 5% no número de mortes

de pedestres na cidade de São Paulo de 2012 para 2013, mas as

ações de segurança precisam se intensificar.

No bairro do Brás, entre janeiro de 2011 e dezembro de 2013,

aconteceram 193 atropelamentos e 281 acidentes com vítimas, re-

sultando em 548 pessoas feridas e 16 mortes. Esse é um dos mo-

tivos que a região foi escolhida para receber a “Área 40”.

Bevilácqua, Avenida Rangel
Pestana, Viaduto 25 de Março,
e, fechando o círculo, Viaduto
Mercúrio. Trechos das Avenidas
Cásper Líbero, Rio Branco, São
João, Ipiranga, Nove de Julho,
Brigadeiro Luís Antônio, Liber-
dade e Rua da Consolação.

Área Central

Avenidas Mercúrio, Senador
Queirós, Ipiranga, São Luís, Via-
duto Nove de Julho, Viaduto
Jacareí, Rua Maria Paula, Via-
duto Dona Paulina, Praça Dou-
tor João Mendes, Rua Anita
Garibaldi ,  Praça Clóvis

Zona Oeste - Lapa

Ruas Clélia, Carlos Vicari, Guaicurus, John Harrison e Doze de
Outubro.

Zona Norte - Santana

Avenidas Braz Leme, Santos Dumont, Morvan Dias de
Figueiredo, Cruzeiro do Sul, General Ataliba Leonel e ruas Jovita,
Conselheiro Saraiva, Alfredo Pujol, Chemin Del Pra e Doutor
César.

Zona Sul - Moema

Avenidas dos Bandeirantes, Ibirapuera, Indianópolis, Moreira
Guimarães, Santo Amaro, Hélio Pellegrino e República do Líbano.

Zona Leste - Penha

Avenidas Governador Carvalho Pinto, Cangaíba, Engenheiro
Alberto Pretini, ruas Padre João, Doutor João Ribeiro, Coronel
Rodovalho, Vereador Cid Galvão da Silva e vias lindeiras à linha
da CPTM.

Locais onde já existe

o limite de 40 km/h
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Atualmente, é comum que o Go-
verno do Estado de São Paulo, atra-
vés da Fazenda do Estado efetue co-
branças de valores de IPVA em “mas-
sa”, ou seja, grande volume.

Nesses casos, o Estado até mes-
mo inclui o nome dos cidadãos em
tabelionatos de protesto e cadastros
de negativação de devedo-
res, também conhecido
como CADIN.

Porém, o Poder Público
não observa que, muitas das
vezes, há peculiaridades que
não justificariam a cobran-
ça do imposto.

Em nossa atuação coti-
diana, verificamos que são
cobrados impostos sobre
veículos que já não mais existem fisi-
camente (queimados, destruídos, si-
nistrados etc), embora sem baixa de-
finitiva formal, sobre veículos que já
tiveram comunicação de venda, con-
quanto ainda não tenham sido trans-

INDENIZAÇÃO CONTRA
NEGATIVAÇÃO NO

CADASTRO DE
INADIMPLENTES - CADIN

feridos pelo compradores, sobre veí-
culos apreendidos em pátios sem que
tenha sido realizado leilão do bem,
cobrança de débitos já prescritos ou
decaídos, dentre muitas outras situa-
ções que beiram o absurdo.

Em casos assim, é possível que o
cidadão ajuíze ação contra o Estado

para que se safe da cobran-
ça e para que não sofra má-
cula em seu nome. Qualquer
fato que descaracterize a
propriedade do veículo
pode servir como argumen-
to para que a dívida seja
anulada.

Havendo a negativação
do nome no cadastro de
devedores, por certo, ca-

racteriza o abalo do crédito e ca-
bível a indenização por danos mo-
rais, para tanto, é necessária a pro-
cura de profissional que saiba tra-
tar tais situações procure um ad-
vogado de sua confiança.

As manifestações que aconteceram em diversas cidades do
Brasil mostraram a insatisfação do povo brasileiro com vários
temas, desde os mais falados como saúde e educação até os
mais recentes escândalos de corrupção que assolam o país. Di-
ferente do que o governo queria incutir na opinião pública, de
que os protestos seriam feitos somente por pessoas ricas que
não concordam com a maneira popular de governar do PT (Par-
tido dos Trabalhadores), o que se viu nas ruas foram famílias
inteiras, de diferentes classes sociais, clamando por mudanças.

Precisamos analisar com discernimento toda a situação. As
manifestações não foram marcadas por partidos políticos de
oposição ao governo, insatisfeitos com o resultado das eleições
presidenciais. Apesar de se ouvir muito o slogan “Fora Dilma”,
na verdade, o que as pessoas queriam dizer era: fora corrupção,
fora políticos indecentes, fora violência, fora falta de saúde...

Dilma hoje personaliza tudo o que não queremos para o nos-
so amado Brasil. E, como presidente, tem o dever de apurar os
fatos, corrigir os erros, punir os responsáveis, e colocar ordem
na casa. Ela foi eleita para comandar, e se não o faz como deve-
ria, o povo tem o direito de cobrá-la.

As manifestações irão ocorrer novamente, talvez com mais
intensidade, ou talvez perderão força. Mas, o que podemos
aprender com tudo isso é que o povo brasileiro não está dividi-
do em lado A ou lado B. Na verdade, o que todos querem são
melhorias em diversos setores da sociedade. E quem está na rua
pode ser de direita ou de esquerda, rico ou pobre, coxinha ou
revolucionário. O importante é querer um Brasil melhor.

A insatisfação
generalizada

do povo brasileiro
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

A Folha do Motorista publica a lista de transferências de alvarás, deferidas e indeferidas, dos últimos dias. Se o seu pedido foi aceito,

procure o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo é de 30 dias a partir da data de publicação.

DIÁRIO OFICIAL DE 10/03/15
2013-0.380.235-6 Wanderly de Mello Voi

D Aubigny. Transferência do alvará de estacio-
namento nº 040.637-24. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 10/03/15
2013-0.190.435-6 Etiene das Neves Silva.

Transferência do alvará de estacionamento nº
000.112-23. Indeferido.

2014-0.297.750-2 Camila Silva de Sena.
Transferência do alvará de estacionamento nº
033.416-23. Indeferido.

2014-0.337.475-5 Eliakim Araujo
Florêncio. Transferência do alvará de estaciona-
mento nº 041.507-24. Indeferido.

2014-0.344.697-7 Paulo Fernandes Soares
de Macedo. Transferência do alvará de estacio-
namento nº 036.955-22. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 17/03/15
2014-0.318.004-7 Francisco Carlos Lima

Rocha. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 041.532-27. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 18/03/15
2013-0.118.084-6 Therezinha Rodrigues

Rando. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 008.756-27. Deferido.

2013-0.216.027-0 Elizabeth Cardoso Go-
mes. Transferência de alvará de estacionamento
nº 040.561-24. Deferido.

2014-0.199.007-6 José de Oliveira. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 020.212-
26. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 21/03/15
2013-0.160.179-5 Clayson Francisco de Oli-

veira. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 008.830-26. Deferido.

2014-0.135.654-7 Sidnei Perez Barrionuevo.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.401-26. Deferido.

2014-0.157.138-3 Silvana Seixas Baptista
Ferreira. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 004.530-21. Deferido.

2014-0.175.608-1 Elielson da Silva Garcia de
Ávila. Transferência de alvará de estacionamento
nº 017.336-21. Deferido.

2014-0.180.436-1 Maria da Soledade Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
019.510-25. Deferido.

2014-0.185.265-0 Vanete Emidio Borges da
Rocha. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 036.917-21. Deferido.

2014-0.186.648-0 Ana Maria Loffredo
Bettim. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 038.074-28. Deferido.

2014-0.191.113-3 Paulo Araujo de Souza
Lima. Transferência de alvará de estacionamento
nº 032.598-20. Deferido.

2014-0.194.582-8 Edy Fernandes Raulino.
Transferência de alvará de estacionamento nº
037.679-22. Deferido.

2014-0.195.658-7 Maria Auxiliadora Amaral
Mota. Transferência de alvará de estacionamento
nº 024.669-29. Deferido.

2014-0.197.162-4 Amara Cassiano de Bar-
ros. Transferência de alvará de estacionamento nº
022.330-29. Deferido.

2014-0.214.919-7 Samuel Tonet de Amorim.
Transferência de alvará de estacionamento nº
026.163-27. Deferido.

2014-0.215.875-7 Geraldo Carlos Lopes.
Transferência de alvará de estacionamento nº

028.797-27. Deferido.

2014-0.218.272-0 Fernando Pereira Mendes.
Transferência de alvará de estacionamento nº
028.773-25. Deferido.

2014-0.220.666-2 Diana Aparecida Queiroz
Nascimento. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 037.853-27. Deferido.

2014-0.225.849-2 Lilian Rosente Soares.
Transferência de alvará de estacionamento nº
029.167-20. Deferido.

2014-0.228.158-3 Mari Angela Cassemiro.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.842-20. Deferido.

2014-0.232.382-0 Marlene Santos Neves.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.863-20. Deferido.

2014-0.232.892-0 Aparecida Bueno Felix.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.995-20. Deferido.

2014-0.233.978-6 Katia do Carmo. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 015.781-
20. Deferido.

2014-0.234.713-4 Romildo Gomes de Brito.
Transferência de alvará de estacionamento nº
011.048-29. Deferido.

2014-0.235.077-1 Claudio Domingos Martins.
Transferência de alvará de estacionamento nº
023.594-21. Deferido.

2014-0.235.730-0 Edimilson Pereira dos San-
tos. Transferência de alvará de estacionamento nº
019.393-27. Deferido.

2014-0.236.809-3 Luiza Pereira dos Santos
Veríssimo. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 005.697-20. Deferido.

2014-0.241.325-0 Marcos Nabor Manzzoni.

Transferência de alvará de estacionamento nº
028.451-21. Deferido.

2014-0.242.892-4 Karine Ribeiro Noronha
do Prado. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 010.486-27. Deferido.

2014-0.242.948-3 Antonio Guilherme dos
Santos. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 010.022-28. Deferido.

2014-0.244.678-7 Moacir Vieira de Matos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
038.066-26. Deferido.

2014-0.244.792-9 Cristiano Santos Perei-
ra. Transferência de alvará de estacionamento
nº 028.486-27. Deferido.

2014-0.245.347-3 Emerson Silva dos San-
tos. Transferência de alvará de estacionamento
nº 004.953-28. Deferido.

2014-0.245.865-3 José Ilene de Sá. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 002.628-
20. Deferido.

2014-0.248.255-4 Leandro Souza Moreira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
035.046-20. Deferido.

2014-0.249.310-6 Marcio Aparecido Arcan-
jo dos Santos. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 008.110-25. Deferido.

2014-0.264.909-2 Darci de Lima Santos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.379-00. Deferido.

2014-0.307.147-7 Maria Ferreira de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
007.514-21. Deferido.

2014-0.322.655-1 Célia Almeida Zambolim.
Transferência de alvará de estacionamento nº
033.290-20. Deferido.

Acidentes, mesmo fora do horário de
trabalho, dão direito a indenização

A Coopetasp (Associação dos
Coordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo) agora
possui um atendimento especializado
em causas previdenciárias. Além de
aposentadorias, são atendidos tam-
bém casos de acidentes, doenças, in-
denizações, entre outros.

Poucos sabem, mas acidentes,
mesmo fora do horário de trabalho,
dão direito à indenização. Para isso,

Procure o atendimento previdenciário da Coopetasp e tire suas dúvidas

o benefício será concedido somente
se a vítima contribuir com a previ-
dência, e em casos de sequelas. É
possível fazer a solicitação referente
aos últimos cinco anos.

Além disso, a cada cinco anos todo
aposentado deve pedir a revisão de
aposentadoria. Para casos especí-
ficos, como pessoas que recebiam
auxílio acidente e, posteriormente,
foram aposentadas, também há a pos-

sibilidade de revisão.
O atendimento previdenciário da

Coopetasp emite Avaliação Psico-
lógica para Direito do Trabalho,
Direito Penal (em casos de aciden-
tes  de  veículo)  e  Direi to

Previdenciário. No processo ju-
diciário, juntando um parecer psi-
cológico, é possível solicitar apo-
sentadoria por invalidez (direito
previdenciário) ou indenização
(direito do trabalho).

Atendimento previdenciário da Coopetasp:

 Ligue e marque sua consulta: 2081-1015

Foi publicada no Diário Oficial do
Município, em 12 de março, a lei que
autoriza o transporte de animais do-
mésticos de pequeno porte nos
ônibus da capital. O projeto foi
apresentado pelo vereador David
Soares (PSD).

Animais de pequeno porte já  podem andar nos ônibus da capital
Lei foi publicada no

Diário Oficial em 12 de março

A lei beneficia a população de bai-
xa renda, que não tem condições de
custear o transporte particular dos ani-
mais a veterinários ou postos de vaci-
nação. Porém, algumas regras deve-
rão ser seguidas.

Só poderão ser transportados nos

coletivos animais que não sejam con-
siderados ferozes e peçonhentos, com
até 10 quilos, dentro de caixas de
transporte. O motorista do ônibus
também poderá exigir a apresenta-
ção da carteira de vacinação, emi-
tida por médico veterinário.

O proprietário pagará o valor
normal da tarifa se um assento for
ocupado com o transporte do
animal. Em horários de pico, das
6h às 10h e das 16h às 19h, não
será permitido o embarque de
animais nos ônibus.
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As câmeras de segurança se mul-
tiplicam. A empresa Axis
Communications lançou recentemente
a câmera para uso externo em trens,
ônibus, vans, ambulâncias e tratores.
Ela poderá ser usada para visualizar
a lateral de um veículo, a parte trasei-
ra ou para ter a mesma visão frontal
do condutor ou maquinista.

O modelo é resistente a vibrações,
trepidações, jatos d’água de alta pres-
são, variações bruscas de tempera-
tura e atos de vandalismo. Além dis-
so, possui um alarme contra tentati-
vas de violação ou bloqueio por spray.

Essa nova tecnologia será capaz
de tornar o transporte público mais
seguro, pois as imagens com alta de-
finição irão facilitar o reconhecimen-
to de infratores. As câmeras poderão
fazer reconhecimento facial de todos
os passageiros, e informar se algum
procurado pela justiça entrar no ôni-
bus, através de cruzamento com o
banco de dados da polícia.

“A segurança nas fronteiras terres-

Câmeras de segurança são
usadas em todos os setores

Nova tecnologia será capaz de fazer

reconhecimento facial de procurados pela justiça

tres é feita hoje com a exigência ape-
nas de um documento de identificação,
que pode ser falso. Estamos apre-
sentando uma solução que de-
tecta automaticamente se um cri-
minoso ou suspeito está tentando
fugir para outro país ou mesmo mu-
dar de estado”, afirma Sergio
Fukushima, gerente técnico da Axis
Communications.

Câmeras para táxis já são

realidade em São Paulo

A câmera de segurança para táxis,
criada por Salomão Pereira e pela em-
presa de tecnologia Cerruns, já está
instalada em diversos táxis da capital
paulista. No seu primeiro ano de fun-
cionamento nenhum dos taxistas que
optaram pelo dispositivo foram vítimas
de violência.

As imagens captadas pela câmera
são transmitidas em tempo real para
uma central, e não ficam armazena-
das dentro do veículo, o que propor-
ciona mais segurança. Mesmo que o
táxi seja roubado ou destruído, a ima-
gem já estará registrada.

Todos os táxis equipados com a
câmera possuem um selo que infor-
ma os passageiros sobre a filmagem:
“Esse veículo está sendo monitorado,
com imagens transmitidas para uma
central”. Com isso, uma pessoa mal
intencionada 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

Como vereador da cidade de São
Paulo, Salomão Pereira (PSDB),
convida a todos os taxistas para o 16º
Feirão do Táxi, que será realizado no
dia 11 de abril. “Será uma grande
satisfação poder agradecer a todos
que me deram a oportunidade de
chegar a Câmara Municipal, para
desenvolver um trabalho em prol des-
ta categoria”, afirmou o vereador.

Essa é a melhor oportunidade para
o taxista comprar seu carro zero qui-
lômetro, com descontos e condições
exclusivas, que só são oferecidas
durante o evento. Leve seus docu-
mentos pessoais e cartas de isenção
para garantir a compra de seu carro
na hora: somente as vendas fechadas
durante a festa ganham vantagens.

O Feirão do Táxi, há anos, é con-
siderado o maior evento de negócios
da categoria. Esse ano todas as prin-

Providencie suas cartas de isenção e compre

seu carro novo com condições especiais

cipais montadoras que oferecem seus
carros para o serviço de táxi estarão
presentes, e os taxistas poderão, em
um só local, comparar e escolher o
carro que melhor atende às suas ne-
cessidades.

Além dos veículos, diversas outras
empresas que possuem produtos e ser-
viços direcionados à categoria taxista
marcarão presença no Feirão. Cada
edição do evento recebe, em média,
sete mil pessoas, e vende aproxima-
damente 350 carros.

O Feirão do Táxi também é o mo-
mento de confraternização dos taxistas,
amigos e familiares. Assim como sem-
pre acontece, esse ano haverá chur-
rasco, boi no rolete, frutas e refrige-
rantes, gratuitos e à vontade. As cri-
anças poderão se divertir na piscina de
bolinhas, e o Trio Elétrico Salomão
animará a festa.

Expositores

As empresas interessadas em participar do evento podem entrar em
contato com a Folha do Motorista: (11) 5575-2653/

salomaosilva@terra.com.br
Local: Clube CMTC - Avenida Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena

Estacionamento gratuito no local

Feirão do táxi em 11 de abril:
venha fazer o melhor negócio

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Após o falecimento do titular
do alvará a família tem 30 dias
para indicar um segundo condu-
tor, com Condutax, ao DTP (De-
partamento de Transportes Públi-
cos). Depois deste prazo é exigi-
do o inventário, que leva tempo
para ser finalizado.

De acordo com a lei 7.329 a
transferência de alvará deve ser
feita em até três anos; depois des-

Para fazer inventário
de  taxista, procure a

COOPETASP
O departamento jurídico da

Coopetasp é especialista no assunto

se tempo o alvará entra em proces-
so de caducidade. Para antecipar
a transferência o advogado, após
dar entrada no inventário, pode
solicitar ao juiz um alvará judicial.

Erros em inventários podem le-
var à perda definitiva do alvará. Por
isso, procure o departamento jurí-
dico da Coopetasp: nossos advo-
gados são especializados em inven-
tários de taxistas.

O atendimento jurídico da Coopetasp

atende apenas com hora marcada:

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

TELEFONE: 2081-1015

A promotora Camila Mansour
Magalhães da Silveira, da Promo-
toria de Justiça, Urbanismo e Meio
Ambiente do Ministério Público de
São Paulo, conseguiu em 19 de
março que a justiça paralisasse as
obras de ciclovias na capital. A
ação civil pública foi protocolada
na 5ª Vara da Fazenda Pública.

A promotora afirmou que a pre-
feitura não realizou estudos técni-
cos sobre as ciclovias. Foi pedi-
da também a paralisação das
obras cicloviárias da Avenida
Paulista, mas nesse caso a justiça
foi contrária. A multa caso a pre-
feitura não acate a decisão é de
R$ 10 mil por dia.

Promotora vê
irregularidades

e justiça paralisa
novas ciclovias
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Na tarde de 17 de março Salomão
Pereira (PSDB) tomou posse na Câ-
mara Municipal de São Paulo como

vereador suplente, no lugar do vere-
ador Antonio Carlos Rodrigues, que
deixou o cargo para assumir o Mi-
nistério dos Transportes. Estavam
presentes na tribuna vários taxistas,
que vieram prestigiar Salomão como
representante dos taxistas no
legislativo municipal.

Outros quatro vereadores também
foram empossados na ocasião:
Alessandro Guedes (PT), Jonas Ca-
misa Nova (DEM), Marcos Belizário
(PV) e Quito Formiga (PR). Os ve-
readores Abou Anni (PV), Aníbal de
Freitas (PSDB) e Wadih Mutran

Salomão toma posse na Câmara de SP
com a participação de vários  taxistas

DISCURSO DE POSSE DO

VEREADOR SALOMÃO
Depois de quatro anos retorno a esta casa, com muito mais experiência.

Em março de 2011 assumi no lugar do Nobre Vereador Adolfo Quintas por
45 dias, e por mais 45 no lugar do Nobre Vereador Floriano Pessaro, hoje
Secretário de Desenvolvimento Social e deputado federal.

Hoje, como vereador desta cidade, reafirmo o compromisso de manter e
defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica
Municipal, e a promover o bem geral do povo.

Agradeço os 23.174 votos de confiança nas eleições de 2012. Vamos
trabalhar para dobrar esse resultado nas eleições municipais de 2016. O que
depender de minha parte como político, eu farei.

É com grande emoção e compromisso que passo a fazer parte desta
casa, sempre em defesa daqueles que me deram o direito de chegar até aqui:
os taxistas e seus familiares. Sem o apoio desses trabalhadores eu não esta-
ria no legislativo municipal.

Agradeço a todos que acreditaram e lutaram junto comigo por vários
anos para a realização desta conquista que se concretiza. Nestes dois anos
de mandato, honrarei cada voto que me foi outorgado.

Agradeço à minha esposa Mauricea e aos meus três filhos, esteios
importantes, que sempre confiaram e me ajudaram em todas as etapas de
minha vida.

Peço a Deus saúde, força e sabedoria para que todas as decisões toma-
das, mesmo nos momentos mais difíceis, sejam para o bem de todo o povo.
Não só fiscalizarei as atividades do executivo municipal, mas também auxili-
arei no que for necessário.

Deixarei de lado qualquer interesse pessoal. Junto aos demais parlamen-
tares, procurarei desenvolver uma boa gestão nesta grandiosa cidade, vindo
a somar. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras: nós somos
os representantes mais próximos ao povo, e temos a responsabilidade com
cada voto de confiança que recebemos.

O trabalho sério e honrado sempre foi minha meta como jornalista, du-
rante os mais de 30 anos que editei o jornal Folha do Motorista, que é diri-
gido aos taxistas de São Paulo. Com a força de Deus, sempre defendi os
interesses desses trabalhadores, e irei continuar essa luta como legislador.

Agradeço a todos os que vieram prestigiar minha posse. Juntos, vamos
trabalhar, como uma corrente, para fazer a diferença neste parlamento.

Meu muito obrigado a todos.

Salomão Pereira da Silva

(PP), que já estavam no cargo como
suplentes, foram empossados em de-
finitivo, nas vagas de vereadores elei-
tos deputados.

Em entrevista ao jornal O Estado
de São Paulo logo após a posse
Salomão afirmou que irá representar
os taxistas paulistanos, e trabalhar para
o bem da cidade de um modo geral.
Perguntado sobre a oposição feita pelo
PSDB, seu partido, na Câmara,
Salomão foi enfático. “Se o prefeito

apresentar projetos favo-
ráveis ao povo, eu e o
meu partido iremos apoiá-
lo. Mas, se for algo que
prejudique a população,
com certeza seremos con-
tra”.

Salomão também cri-
ticou a falta de planeja-
mento das ciclovias im-
plantadas pela prefeitura.
“É preciso ter planeja-
mento e analisar o impac-
to, e não sair pintando fai-

xas vermelhas em qualquer lugar, cri-
ando dificuldade para o trânsito e mo-
radores. São Paulo não é uma cidade
plana, e querem implantar uma cultu-
ra para as pessoas deixarem o auto-
móvel em casa e sair pedalando, mas
isso não é tão simples”.

Após a posse Salomão recebeu
seus convidados e todos os que foram
prestigiar sua posse no nono an-
dar da Câmara dos Vereadores.
Vários taxistas estiveram presen-
tes para comemorar a conquis-
ta, apoiar o vereador e também
para cobrar melhores condições de tra-

balho para a categoria.
Salomão agradeceu a presença de

todos e afirmou que, além dos projetos já
prontos que irão ser protocolados em bre-
ve, irá desarquivar seus projetos de lei que
foram apresentados em 2011, quando
assumiu a vaga como
vereador suplente por 90
dias. Além disso, colocou
o seu gabinete à disposi-
ção. “Eu vou me empenhar
da melhor forma possível,
porque quero fazer a dife-
rença e defender o povo
de São Paulo”, finalizou.

“Os cidadãos paulistanos ganham um digno

representante, não apenas da categoria taxista,

mas de todos os demais ramos da sociedade.

Tenho certeza que seu trabalho na Câmara

espelhará o homem talentoso, sério e

totalmente comprometido com a melhoria

desta cidade”.

Luiz Carlos Motta – Presidente da UGT

Nacional e Presidente da Fecomerciários/SP

Amaury Mortágua – Vereador

da cidade de Tupã

e Presidente do Sincomerciários de Tupã

“É muito importante a categoria ter um
representante no legislativo municipal. Nós
estamos precisando de uma pessoa atuante
em defesa dos taxistas. A categoria agora

precisa se unir, apoiar o vereador Salomão e
cobrá-lo, pelo bem de todos”.

Ismael Nogueira – Presidente da Rádio
Táxi Vermelho e Branco

FotoS: Mario Sergio de Almeida

Solenidade aconteceu em 17 de março no Plenário da Casa
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Salomão Pereira entrou na Câma-
ra Municipal com muita determina-
ção, e já no primeiro dia de trabalho
protocolou dois projetos para a
melhoria do serviço de táxi da cidade
de São Paulo.

O Projeto de Lei 102/2015 lega-
liza a profissão de taxista no municí-
pio de São Paulo, com base na regu-
lamentação da Lei Federal 12.468/
11. Além disso, determina várias
medidas que beneficiarão o profis-
sional da praça, como o estabeleci-
mento da Bandeira 3.

A Bandeira 3 será permitida, em
qualquer horário, nos veículos com
capacidade para até sete ocupantes,
quando transportando quatro ou mais
passageiros. Para os veículos com ca-
pacidade de até cinco ocupantes, no

No primeiro dia após a posse, Salomão
protocolou dois projetos na Câmara Municipal

transporte de três ou mais passagei-
ros, a Bandeira 2 será autorizada em
qualquer horário.

Uma antiga reivindicação da cate-
goria, referente à Bandeira 2 no mês
de dezembro, como compensação de
décimo terceiro salário, também consta
no PL. O reajuste anual, com data
base em janeiro, está contemplado
na medida, que estabelece índices
acima da inflação para o cálculo da
porcentagem.

Para proibir os táxis de outros mu-
nicípios de prestar serviços na capital,
por meio de central de rádiotaxis ou
aplicativos, será estipulada multa de R$
50 mil por infração, além de R$ 5 mil
por veículo apreendido. Será requeri-

do também o bloqueio do Cadastro do
Contribuinte Municipal (CCM) da em-
presa que desrespeitar a lei. As mes-
mas multas serão aplicadas aos
aplicativos de caronas.

Já o PL 105/2015 trata especifica-
mente dos carros particulares que atu-
am como táxis na capital. Para punir
os infratores, além da apreensão do
veículo, a medida determina a aplica-
ção de multa no CNPJ (Cadastro Na-
cional de Pessoa Jurídica) dos estabe-
lecimentos que contratarem ou fo-
rem coniventes com esse tipo de
serviço: hotéis, supermercados, fei-
ras  de  exposição,  shoppings
centers, restaurantes e outros.

Para realmente inibir esse serviço

indevido, o valor da multa para as em-
presas será de R$ 62.400, e de R$
6.304 para os veículos infratores. Ha-
verá também o bloqueio do
licenciamento dos carros que não re-
gularizarem os débitos devidos, e blo-
queio do CCM das empresas
flagradas na irregularidade. Na rein-
cidência, as multas serão em dobro.

O PL ainda abre a possibilidade
de expedição de novos alvarás para
o serviço de táxi, após a realização
de uma pesquisa para verificar a ne-
cessidade da medida. De acordo com
o artigo 17, havendo demanda de pas-
sageiros, a prefeitura poderá emitir
novas autorizações para a categoria
comum, comum rádio, especial, luxo
e vans, que atenderão aos passagei-
ros dos estabelecimentos comerciais.

FotoS: Mario Sergio de Almeida
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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:

DIÁRIO OFICIAL DE 12/03/15
Portaria nº 023/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2622

(C.L.P. 20.06.036-0) para estacionamento de
taxi, categoria comum, da Av. Dr. Adolfo
Pinto, para a Rua Dr. Alfredo de Castro, lado
ímpar, entre a Avenida Auro Soares de
Moura de Andrade e a Rua Tagipuru, capa-
cidade para 3 vagas, índice de rotatividade
igual a 3 carros por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 13/03/15
Portaria nº 024/2015 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº 3054

(CLP 12.16.002), para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Avenida Enge-
nheiro Eusébio Stevaux, lado ímpar, altura
nº 249, entre a Rua Jaime de Oliveira Souza
e a Rua Arnaldo Magnicaro, capacidade
para 5 vagas, índice de rotatividade igual a
3 carros por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 17/03/15
Portaria nº 025/15 - DTP. GAB.
Transfere e amplia o ponto privativo n.º

2724 (C.L.P. 07.08.016-6) para estacionamen-
to de taxi, categoria comum, da Rua Aguapeí
para a Rua Padre Diogo Nunes; 1º Segmen-
to: Rua Padre Diogo Nunes, lado ímpar, al-
tura do nº 43, entre a Rua Mossamedes e a
Rua Francisco Marengo, capacidade para
2 vagas; 2º Segmento: Rua Aguapeí, lado

par, entre a Rua Francisco Marengo e a Rua
Nestor de Barros, capacidade para 2 vagas.
Capacidade total: 4 vagas; Índice de
rotatividade: 3 carros por vaga; Total de
permissionários: 12 veículos.

Portaria nº 026/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2755 (C.L.P.

17.06.090-7) para estacionamento de taxi, ca-
tegoria comum, para a Rua Benedito Lapin,
lado par, entre Rua Bandeira Paulista e a Rua
Rua Dr. Renato Paes de Barros, capacidade
para 3 vagas, índice de rotatividade igual a
3,3 carros por vaga, totalizando 10 carros.

Portaria nº 027/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2348 (C.L.P.

01.12.003-4) para estacionamento de taxi, ca-
tegoria comum, para a Rua Edgard Sáles, lado
par, altura do nº 46, entre a Av. Peri Ronchetti
e a Rua Brasiluso Lopes, capacidade para 4
vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros
por vaga totalizando 12 veículos.

Portaria nº 028/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1503 (C.L.P.

18.14.001-7) para estacionamento de taxi,
categoria comum, na Rua Itacaiúna, do
lado ímpar para o lado par dessa via, en-
tre a Rua Ivorá e a Rua Nelson Gama de
Oliveira, capacidade para 10 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,4 carros por vaga,
totalizando 34 carros.

Sr. Salomão, proponha na Câmara
que todos os táxis da cidade possam
utilizar películas escurecedoras nos vi-
dros. Sei que com isso a fiscalização
terá dificuldade de identificar se
estamos ou não transportando passa-
geiros, mas a questão é de segurança.

Dia 15 de janeiro, as 22h, levei um
tiro no braço em uma tentativa de as-
salto em um semáforo da Rodovia Ra-
poso Tavares. Passei por cirurgia, fi-
quei internado 20 dias e ainda não re-
cuperei todos os movimentos. Aguar-
do uma vaga para fazer fisioterapia
pelo SUS, pois não tenho condições
de pagar (sou segundo motorista).

Acho absurda essa restrição ao uso
de faixas e corredores de ônibus pelos
taxistas. Ao invés de perseguir o taxista,
a prefeitura deveria promover o uso do
táxi. Sei que este é um pedido que vai
contra a vontade dos poderosos do-
nos de empresas de ônibus e contra a
vontade do Secretário de Transportes,
mas com sua ajuda, sei que ele será
ouvido. Agradeço sua atenção.

Cláudio – taxista

Meu amigo Vereador Salomão Pereira,

Sonhar, criar, realizar... Empenhar esforço, determinação, intenção... Trans-

formar a própria realidade através da vontade e da dedicação... Fazer da vida

um motivo a mais para sorrir na certeza de estar no caminho certo. Parabéns

e felicidades!

Bornai - leitor

Meu pai é taxista em Itatiba, no
estado de São Paulo, e está pas-
sando por um problema bem sé-
rio de saúde. Gostaria de saber se,
com essa nova lei assinada pela
presidente Dilma, caso meu pai
venha a falecer, como fica o
alvará? Volta para a prefeitura ou
os filhos e cônjuge podem traba-
lhar ou vender?

Vanessa - leitora

Caso seu pai venha a falecer o
alvará poderá ser transferido para
outra pessoa da família, ou ainda
para terceiros.

Não sei se há, no seu municí-
pio, uma lei que regulamenta o ser-
viço de táxi, mas colocamos os
advogados da Coopetasp à sua
disposição. São profissionais que
conhecem a atividade e sabem os
passos para a elaboração de in-
ventários e transferência de alvarás
para herdeiros. Telefone da
Coopetasp: 11 2081-1015.
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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.

Fetacesp pede retirada
do aplicativo Uber da internet

A Federação dos Taxistas Autô-
nomos do Estado de São Paulo –
Fetacesp, cobrou do prefeito da ca-
pital, Fernando Haddad, do gover-
nador Geraldo Alckmin e do Minis-
tério da Justiça a retirada do
aplicativo Uber do site de busca
Google. O pedido partiu do Sindi-
cato dos Taxistas Autônomos de
Guarulhos.

Foram enviados ofícios ao prefeito, governador e

ao Ministério da Justiça cobrando providências

Robson de Jesus Xavier, presidente
do Sindicato, solicitou o apoio da
Fetacesp para a proibição do trans-
porte irregular de passageiros pelo
Uber. Em ofício Robson destaca a
proliferação dos carros particulares
que se utilizam do aplicativo para tra-
balhar como táxis, e cobra providên-
cias cabíveis e contundentes das au-
toridades.

Em 11 de março José Fioravanti,
presidente da Fetacesp, enviou ofício
à Prefeitura de São Paulo, ao Gover-
no do Estado e ao Ministério da Jus-
tiça, pedindo que o app fique indis-
ponível para buscas na internet.
Como justificativa Fioravanti desta-
cou os prejuízos causados aos taxistas
autônomos diante da irregularidade
desse tipo de transporte.

A Fetacesp informou que os car-
ros particulares que utilizam o Uber
não passam por vistoria técnica, fis-
calização no Detran, além de contarem
com motoristas não profissionais. O
aplicativo Uber já foi declarado ilegal
pela Secretaria Municipal de Transpor-
tes de São Paulo, que realiza apreen-
sões de veículos que utilizam o app para
realizar transporte remunerado.
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Nem o táxi voador de Korben
Dallas – personagem vivido pelo ator
Bruce Willis no filme “O Quinto Ele-
mento” – apresenta tanta tecnologia.
O aplicativo de caronas remuneradas
Uber anunciou que desenvolve pes-
quisas para a criação e montagem de
veículos que operam sem motoristas.

Opinião: Falta de representatividade favorece Uber
Mesmo com as reclamações de taxistas
de todo o mundo, os investidores deste
sistema prosseguem sem efetivamente
serem parados.

Em março de 2015 uma gravação
lançada nas redes sociais deixava a en-
tender que os aplicativos de carona re-
munerada são poderosos, a ponto de

evitar apreensões e multas. Tudo por
conta de hábeis advogados. Na ficção
cinematográfica, Bruce Willis cortava
uma volta para se livrar da fiscalização
no ano de 2263.

Por detrás das ações deste grupo
empresarial está a exploração do trans-
porte de passageiros sem a regulamen-
tação necessária. Se a gravação anô-
nima de um motorista dizendo que a
empresa está pronta para tirar dos
depósitos qualquer veículo de opera-
dor ilegal pego na fiscalização for cor-
reta, os taxistas terão um longo traba-
lho pela frente.

O principal deles será a
representatividade. Há anos os taxistas
tentam criar organizações representa-
tivas. No Rio de Janeiro, a rejeição ao
sindicato da categoria é grande. Por
outro lado, a tentativa de criação de
outras entidades esbarra nos desenten-
dimentos e conflitos de interesses.

Este quadro de divisão da catego-
ria é prejudicial para os próprios

taxistas. São várias organizações e as-
sociações tentando a modo próprio
resolver os problemas da atividade.
Com isso, piratas do asfalto ampliam
espaço sem serem importunados.
Influenciam representantes públi-
cos e tiram do taxista o direito ao
livre trabalho.

Enquanto os taxistas discutem e
trocam divergências, os hotéis e pon-
tos turísticos estão cada vez mais sen-
do ocupados por veículos não
credenciados pela prefeitura. As
ações do poder público são tímidas.
O problema se agrava.

Como no filme “O Quinto Ele-
mento”, o “Grande Mal” se apro-
xima da categoria. Não mais si-
lenciosamente. Mas a fragilidade
das organizações de taxistas é o
ponto fraco que pode fazer com que
esta história tenha um final infeliz. A
não ser que uma nova postura pro-
fissional tome conta da praça.

Redação Folha do Motorista RJ
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes da salada:

1 embalagem de macarrão tipo
Farfalle (500g)
2 latas de atum em pedaços
3 tomates maduros em cubos
200g de mussarela em cubos
150g de azeitonas pretas sem ca-
roço, picadas 150g de castanha do
pará, triturada
Sal

Ingredientes do pesto:

6 colheres (sopa) de azeite (acrescente também o azeite das latas
de atum)

1 dente de alho pequeno
½ maço de salsinha

½ xícara (chá) de queijo parmesão
50g de castanha-do-pará

Sal

Modo de Preparo:

Bata no liquidificador todos os ingredientes do pesto, acerte o sal e reserve. 
Cozinhe o macarrão até que fique “al dente”, escorra e esfrie em água

corrente. Coloque numa travessa, acrescente o pesto, junte o atum, o toma-
te, a mussarela, as azeitonas pretas e misture tudo delicadamente. Polvilhe

castanha-do-pará e sirva a seguir.

Salada de macarrão ao pesto

Foto: Divulgação

O marido fala para a mulher:

“Se prepara que hoje a noite vai ser quente!”

A mulher fica animada e diz:

“Jura amor?”

O marido responde:

“Juro! Acabei de quebrar o ventilador!”
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Rua Dr. Bacelar 21 - Vila Clementino (ao lado do sindicato dos taxistas)

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

GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE
SOLICITE SUA COTAÇÃO PESSOALMENTE, POR

TELEFONE OU E-MAIL

Entenda como funcionam
as indenizações das seguradoras

Em caso de sinistros com veícu-

los (roubo, furto, colisões, incêndi-

os, fenômenos da natureza, entre

outros), as seguradoras podem ser

acionadas. Após uma vistoria, a in-

denização será estabelecida de acor-

do com os danos sofridos pelo au-

tomóvel. Há, basicamente, as opções

de perda total e perda parcial.

A perda parcial acontece quando

os danos sofridos não ultrapassam

75% do limite máximo de indeniza-

ção, ou do valor do carro. Nesse

caso, o segurado não precisará ar-

car com os custos do concerto, que

pode ser realizado em oficinas

indicadas pela seguradora. Porém,

caberá ao proprietário pagar o valor

da franquia.

A seguradora realiza o pagamen-

to direto às oficinas mecânicas. O

valor referente à franquia deve ser

pago pelo proprietário no momento

da retirada do veículo, após a repara-

ção. Vale ressaltar que, se o valor para

a recuperação dos danos for inferior à

franquia, não haverá indenização.

Caso o sinistro ultrapasse 75% do

valor do carro, ou do valor de indeni-

zação, a perda total fica configurada.

Isso ocorre em caso de roubo ou fur-

to do veículo (não recuperados pela

polícia), ou se tratando de danos por

colisões, fenômenos da natureza ou

outros, onde os reparos sairão por um

valor elevado.

No momento do sinistro o papel do

corretor de seguros é informar os pas-

sos que devem ser seguidos, para que

tudo se resolva de uma forma simples

e rápida. Cabe ao proprietário provi-

denciar a documentação solicitada,

lembrando que inconsistências no pre-

enchimento da apólice podem levar à

perda da indenização.

Não perca o seu patrimônio. Pro-

cure hoje mesmo a GNC, Gente Nos-

sa Corretora de Seguros, e faça uma

cotação. A GNC é especializada em

seguros de veículos, residência,

saúde e vida. Possuímos uma es-

trutura capacitada a dar todo o su-

porte que o taxista precisa no mo-

mento do sinistro.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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O ponto de táxi localizado na Rua

Coronel Lisboa, na Vila Mariana, foi

desalojado depois de mais de 20 anos

no mesmo local. Isso porque, em um

domingo à noite a prefeitura pintou

uma ciclovia, sem nenhum tipo de

aviso aos taxistas, comerciantes ou

moradores da região. O caso foi re-

Taxistas agradecem Salomão
 pela sinalização de novo ponto

Ciclovia havia desalojado taxistas, e

CET demorou para sinalizar novo ponto

latado pela Folha do Motorista em de-

zembro do ano passado.

Após o susto os taxistas entraram

em contato com o DTP (Departamen-

to de Transportes Públicos), para ten-

tar resolver a situação, e ficaram aguar-

dando uma resposta. Enquanto isso,

sem ponto, os táxis precisavam rodar o dia inteiro pelas ruas em busca de

passageiros.

Após uma longa espera a CET

(Companhia de Engenharia de Tráfe-

go) decidiu, sem consultar os taxistas,

transferir o ponto de táxi para a Rua

Doutor Diogo de Farias. Segundo

Fernando Monteiro do Nascimento,

coordenador do ponto, o local não ti-

nha movimento, e os taxistas perderi-

am seus clientes antigos na mudança.

“Nós propomos para a SPTrans a

transferência do ponto para a Rua

Imbaú, que fica à 50 metros do ponto

antigo, e eles concordaram e publica-

ram no Diário Oficial. Porém a CET

não queria apagar a sinalização que eles

tinham feito na Rua Doutor Diogo de

Farias. Então procurei o Salomão para

nos ajudar”, lembrou Fernando.

Segundo o coordenador, a força

política de Salomão foi decisiva para

um desfecho satisfatório e rápido. “O

Salomão resolveu toda a questão em

dois telefonemas. Hoje nós estamos

com o ponto em pleno funcionamen-

to graças è ele”.

Fernando e os nove permissionários

do ponto agradecem o apoio recebido

do DTP e da SPTrans, mas, querem dei-

xar público que sem a ajuda de Salomão

o problema poderia não ter sido resolvi-

do. “Ele nos ouviu, ligou para os respon-

sáveis e, depois da sua intermediação, tudo

foi feito. Eu vou contar para todos que

conheço que o Salomão Pereira lutou por

nós, e vai lutar por toda a categoria”, fi-

nalizou Fernando.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Carros particulares atendem consumidores do Carrefour Pirituba
Denúncia feita por taxista mostra carros

sem conservação transportando passageiros

Um taxista, que prefere não ser

identificado, enviou para a redação da

Folha do Motorista diversas fotos de

carros particulares atendendo passa-

geiros. De acordo com o denuncian-

te a prática ocorre há anos dentro do

Hipermercado Carrefour Pirituba, lo-

calizado na Avenida Mutinga 1.300.

As fotos mostram carros novos e

também veículos em péssimo estado

de conservação, que ficam para-

dos dentro do estacionamento do

hipermercado aguardando os con-

sumidores. Os veículos contam

também com o s ímbolo do

Carrefour na porta.

Dentro do hipermercado, perto

dos caixas de pagamentos, há avisos

sobre o transporte em carros parti-

culares com o nome “Entrega Domici-

liar Sistema Vip – levamos sua compra

e você também”. Novamente o nome

do Carrefour é utilizado, mostrando

que a empresa mantém um vínculo com

esses motoristas particulares.

Carrefour responde à Folha

do Motorista em uma linha

A Folha do Motorista entrou em

contato com o Hipermercado

Carrefour sobre a questão dos carros

particulares que fazem o transporte ir-

regular de passageiros. Em nota, a res-

posta do Carrefour foi de apenas uma

linha: “A rede informa que segue de

maneira estrita a legislação vigente”. 

DTP afirma que

Carrefour desrespeita a lei

O Departamento de Transportes

Públicos (DTP) da Secretaria Munici-

pal de Transportes (SMT)

esclarece que o uso de carro particu-

lar para o transporte individual e

remunerado de passageiros caracteri-

za um serviço clandestino de táxi, sem au-

torização da Prefeitura de São Paulo.

O DTP afirma que realiza operações

gal podem ser feitas  pelo telefone

156, pelo Serviço de Atendimento ao

Cidadão do DTP 2692-3302/ 2291-

5416/ 2692-4084, por e-mail

dtpsac@prefeitura.sp.gov.br, ou pes-

soalmente, na Rua Joaquim Carlos, nº

655, Pari, de segunda à sexta-feira,

das 8h às 18h.   

constantes para coibir o transporte ir-

regular na cidade. O trabalho de

fiscalização resultou, no ano passado,

em 596 apreensões de veículos clan-

destinos, sendo 362 que atuavam como

táxis. Nos meses de janeiro e fevereiro

de 2015 foram fiscalizados 26.670 ve-

ículos, e 69 carros que trabalhavam

como táxis acabaram apreendidos.   

Em março ocorreram duas opera-

ções de fiscalização do DTP na Aveni-

da Mutinga, com o apoio da Guarda

Civil Metropolitana (GCM). Nelas fo-

ram apreendidos três veículos efetuan-

do o transporte irregular de passagei-

ros operando pelo supermercado. Se-

gundo o órgão, já estão sendo progra-

madas novas fiscalizações na região de

Pirituba.

A fiscalização é feita por 105 agen-

tes técnicos e conta com 19 viaturas,

24 horas por dia, sete dias por sema-

na. As denúncias sobre transporte ile-

Projeto do vereador Salomão

prevê punição

para comércios que mantém

transporte irregular

O Projeto de Lei 105/20158, de

autoria do vereador Salomão Perei-

ra, prevê a aplicação de multa de R$

62.400 mil ao CNPJ da empresa que

explorar ou for conivente com o trans-

porte irregular de passageiros, além

do bloqueio do CCM (Cadastro do

Contribuinte Municipal). Cada veícu-

lo apreendido também pagará uma

multa de R$ 6.304.

A atividade de transporte individual

de passageiros por veículo de aluguel

provido de taxímetro e remunerado

com base em tarifa é regulamentada,

e depende de autorização da Prefei-

tura, nos termos da Lei Municipal n°

7.329/69, com suas atualizações. Já

a profissão de taxista é regulamenta-

da pela Lei Federal nº 12.468/2011.
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Diversos serviços
* Recursos de multas

* Despachante

* Renovação de cadastro

* CNH e CFC

* Folhas corridas

* Restituição de IPVA para carros

particulares em caso de roubo

* Restituição de sinistro negado pela

seguradora

* Seguro de vida

* 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

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 condições 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 (bas-

ta seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto ban-

cário, 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 eletrônica, procu-

re a Coopetasp. A condição de pa-

Nota Fiscal Eletrônica
gamento é a acordada entre o

taxista e a empresa. Cobramos

uma taxa de serviço.

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).

COOPETASP: agora com
assistência para aposentadorias

ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Pontuação na CNH

Foto: Mario Sergio de Almeida

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 cumpri-

mento de penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para

formular recurso.

Clube Plêiades Parque Aquático

* Contagem de tempo para aposentadoria

* Recurso administrativo junto ao INSS

* Revisão de aposentadoria (incluindo judiciário)

* Aposentadoria especial por tempo, acidente, doença, etc...

* Beneficio do INSS por acidente

Assistência exclusiva

para aposentadorias, todas

as quartas-feiras:
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Ao comprar seu carro novo, consulte
os anunciantes da Folha do Motorista
As empresas que anunciam

seus produtos na Folha do Moto-

rista privilegiam os taxistas, pos-

suem um atendimento especializa-

do e oferecem vantagens e condi-

ções exclusivas. Por isso, mere-

cem a sua confiança. Ao comprar

seu carro zero quilômetro ou re-

alizar serviços, consulte nossos

anunciantes.

Para a compra de um veículo

novo os taxistas podem contar

com as isenções de IPI (Imposto

percentual de desconto varia de

acordo com o modelo escolhido,

mas só é garantido quando a com-

pra for realizada diretamente nas

concessionárias.

A linha de crédito es-

pecial FAT Taxista,

para aquisição

de carros

com recursos

do Fundo de

Amparo ao

Trabalhador

(FAT), está ativa. O crédito pos-

sibilita o financiamento de até 90%

do valor de veículos novos de fa-

bricação nacional, respeitando o

teto de R$ 60 mil. O prazo para o

pagamento pode ser de até 60 me-

ses, com três meses de carência.

A taxa de juros de 4% ao ano e

a isenção de IOF (Imposto sobre

Operações Financeiras) são o di-

ferencial do FAT Taxista. O Ban-

co do Brasil detém a exclusivida-

de desse tipo de financiamento.Foto: Mario Sergio de Almeida

sobre Produto Industrializado) e

ICMS (Imposto sobre Circulação

de Mercadorias e Serviços). O
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Ressurreição

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:7724-1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br

Alvara l ivre ou c/ponto para

transferencia, temos interessados

– consulte, Wlademar Mendes

Rua: Siqueira Bueno, 2181 sala: 3

– Mooca – Fone: 3637-5768 /

9.8585-5988.

Alvara, colocação de 2º

titular,consulte, Wlademar Mendes

Rua: Siqueira Bueno, 2181 sala: 3

– Mooca – Fone: 3637-5768 /

9.8585-5988.

Alvara livre c/ponto na Rua

Haddock Lobo Fone: 9.9214-4990

/ 2216-6336 c/ Airton.

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
Vendo SPIN 2013 e alugo Alvara.
Tels.: (11) 7726-4620/7820-4320.
Transfiro alvara ano 2011, ponto

de hotel prox.Paulista F: 9.4883-

9481 (tim) c/ Claudemir.

Vendo taxi Spacefox 2012 e

transfiro alvara F: 9.4722-7530

(nestel) / 9.5162-9600 (tim).

Compro, Vendo e Administro taxi,

pago a vista F: 3667-4830 / 9.4722-

7530 (nextel) / 9.5162-9600 (tim).

ALVARÁ PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
Vendo ZAFIRA 2012 e alugo Alvara.

Tel.: (11) 7726-4620.

Vendo corsa classic 11/12 e transfiro

ponto no Jardins F: 9.7457-1938

(tim) / 9.9187-8668 (claro) c/

Henrique.

Ofereço-me c/ 2°motorista particular

SP F: 9.6567-2792 c/ Adriano.

Vendo taxi completo c/ radio taxi

SP F: 9.5174-8415 (tim) c/ José.

TRANSFIRO ALVARÁ Transfiro

Alvará, ponto livre. Tels.: (11) 96828-

1200/95863-6429.

Transfiro alvara e Vendo carro

Siena tetrafuel 2012 c/ ponto no

Metro Belem F: 9.8398-0853(vivo)

/ 2786-3389 c/ Luiz.

Vendo prefixo Líder Rádio Taxi

8.000,00 aceito troca carro ou motoF:

9.30053560 c/Léo.

Transfiro alvara c/ ponto na

Al.Casa Blanca F: 7821-2821 /

9.8554-5050.

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.

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
Vendo COBALT 2012 e procuro co-

proprietário. Tels.: (11) 7820-4320.

Vendo Meriva 11/12 e transfiro

alvara em frente ao Hotel Itaim Bibi

F: 9.5934-9484 (tim) / 9.4526-0933

(claro) / 7734-5191 ID 97*104390 c/

João.

Procuro alvara p/2 º motorista ou

co-proprietario, e compro o carro F:

9.6120-9999 (oi) c/ Edmilson.

Ofereço-me como co-proprietario já

possuo o veiculo, zn sul, particular

F: 9.9391-9898 (claro) c/ José.

Ofereço-me como 2ºmotorista ou

co-proprietario, tenho residencia

propria,F: 9.9698-1122 / 9.8109-1539

c/ Jose Alberto.

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

André foi um apóstolo de Cristo

Viu e sentiu o sofrimento de

Jesus 

Jamais ele saberia que Cristo

Morreria numa cruz

Jesus perguntou: “quem vocês

acham que eu sou?”

Cada um tinha o pensamento

seu

Simão Pedro disse

Tu és o Messias, o filho de Deus

Judas vendo todo aquele movi-

mento 

Traiu e contribuiu para Cristo

morrer na cruz

Foi José de Arimateia

Quem pediu o corpo de Jesus

Ressurreição

Ari Lopes da Fonseca

Taxista, trabalha em um ponto na Avenida

Jaceguai há 35 anos.

Autor do livro “Poemas Verdades da Vida”,

já prepara

o lançamento de seu segundo livro de poesias.

Não tinha ninguém no sepulcro

Dizia um homem que estava ao

lado

Maria não sabia

Que Jesus Nazareno tinha

ressuscitado

Jesus apareceu para Maria

Mas, ninguém queria acreditar.

Que Cristo estava vivo

E haveria de voltar

Apareceu também para os

discípulos

Mas um não tinha fé

Com os sinais que tinha na

mão

Agora você acredita Tomé

Caixa de Luz e Poste

de Ponto de Taxi
Montagem com ou sem

material, acompanhamento e

regularização junto á AES-

Eletropaulo. Engenheiro

Eletricista Carlos Roberto

Lopes – CREA Nº

0681740428 Cel.9.8917-

5014 – F: 2578-4519 Recado.




