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O vereador Salomão apresentou o Projeto de Lei 243/2015, que regu-
lamenta os aplicativos de táxi na capital paulista. Todos os apps serão
obrigados a fazer um credenciamento no Departamento de Transpor-
tes Públicos (DTP), com apresentação de contrato social, endereço de
sua sede na capital e os dados dos veículos cadastrados, provando que a
atividade é desenvolvida somente por taxistas legalizados. A multa para
quem descumprir a lei será de R$ 50 mil por cada carro particular utiliza-
do. Pág. 24

Projeto prevê
regulamentação
de aplicativos de

táxi em SP
Prefeito desaloja comerciantes e taxistas com implantação de

ciclovias que ninguém usa. O prejuízo para estas duas

atividades têm sido grande. Pág. 22

Ciclofaixas

Aposentadoria, revisão e outros ser-
viços junto ao INSS – ligue e agende
seu atendimento. Se você vai financi-
ar o carro 0 km e precisa de carta
de rendimento, ou de lucro cessante,
procure a Coopetasp. Ligue: (11)
2081-1015.  Pág. 30

Ao adquirir o seu carro novo, procure os anunciantes da Folha do Moto-
rista. Eles valorizam a categoria e têm sempre profissionais preparados.
Para anunciar, fale conosco: folhadomotorista@terra.com.br/
cob.unida@uol.com.br/ 11 5575-2653 Pág. 34

Um táxi 0 km

atrai mais passageiros

Coopetasp a serviço

dos taxistas

Confira o seu nome na lista de processos deferidos e

indeferidos. Você tem 30 dias para regularizar a

documentação.  Pág. 28 e 29

Processos de

transferência de alvará  deferidos

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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Os motoristas e pedestres que
circulam diariamente pelas ruas e
avenidas de São Paulo enfrentam a
mesma dificuldade: o deslocamento
de um ponto a outro da cidade,
consequência da total falta de pla-
nejamento por parte da prefeitura.

Ao invés de ter tomado para si,
logo nos primeiros meses de man-
dato, a tarefa de apresentar para os
paulistanos o Plano Municipal de
Mobilidade, o prefeito Fernando
Haddad preferiu fazer dessa ques-
tão uma grande colcha de retalhos.

Logo de saída, sem olhar para a
cidade como um todo e mais preo-
cupado com o marketing político,
Haddad abdicando de qualquer es-
tudo, decidiu pintar aqui e acolá fai-

Caos na mobilidade

xas exclusivas de ônibus, de modo a
dar uma rápida resposta ao crônico
problema da morosidade do fluxo vi-
ário dos coletivos. Muitas dessas fai-
xas são equivocadas, alvo de críti-
cas por parte de vários setores, como
comércio, taxistas e também associ-
ações de bairros.

Na sequência, sempre ignorando
a elaboração de um Plano Municipal
de Mobilidade capaz de definir os
pontos básicos e estratégicos do ir e
vir numa cidade que se movimenta de
maneira desordenada, a prefeitura
iniciou a licitação para a construção
de corredores de ônibus, um proces-
so mal feito e que teve que ser inter-
rompido por determinação do Tribu-
nal de Contas do Município.

Sempre priorizando o marketing
e deixando o planejamento de lado,
Haddad lança, então, uma terceira
fragmentação do processo de des-
locamentos urbanos na cidade e pin-
ta de vermelho o asfalto da cidade
criando ciclovais e ciclofaixas sem
dialogar com os paulistanos. Como
a imprensa tem noticiado, muitas
dessas rotas são totalmente equivo-
cadas.

Enquanto isso acontecia, os pe-
destres, totalmente esquecidos, se
viam  obrigados a andar por calça-
das repletas de buracos, tomadas
por entulho e imundice de toda es-
pécie, num claro sinal da fragilidade
na condução da zeladoria urbana,
comprovada também na deteriora-

ção, sem reparos, da pavimenta-
ção asfáltica.   

Faltam apenas 17 meses para o
fim dessa gestão e a apresentação
do Plano Municipal de Mobilida-
de ainda patina em si mesma, com
discussões pouco divulgadas e, por-
tanto, fora da pauta de movimentos
de cidadania e da imprensa.

O resultado dessa soma de
equívocos todos nós conhecemos,
em particular os taxistas que tra-
fegam diariamente pela cidade por
10 horas ou mais: deslocar-se na
cidade é uma cansativa e enervante
aventura cotidiana.

Salomão Pereira

Vereador da cidade de São

Paulo pelo PSDB

DIÁRIO OFICIAL DE 23/05/15
Portaria nº 063/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1582

(C.L.P 24.00.092-2), para estaciona-
mento de táxi, categoria comum, da
Rua Antonio de Godói para a Avenida
Cásper Líbero, lado par, entre a Rua
dos Estudantes e a Rua Coronel Ba-
tista da Luz, capacidade para 4 vagas,
índice de rotatividade igual a 4 carros
por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 26/05/15
Portaria nº 064/2015 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº

3056 (CLP 21.22.001), para estacio-
namento de táxi, categoria comum, na
Rua Juvêncio de Araújo Figueiredo,

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:

lado ímpar, entre a Rua Padre Manu-
el Campello e a Avenida Dr. Sylvio
de Campos, capacidade para 3 va-
gas, índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 30/05/15
Portaria nº 068/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 926

(C.L.P. 11.04.015-7) para es-
tacionamento de táxi, catego-
ria comum, na Rua Dona Ana
Ner i ,  en t r e  a  Rua  Odor i co
Mendes e a Avenida do Esta-
do, capacidade para 4 vagas,
índice de rotatividade igual a
3,30 carros por vaga totalizando
13 carros.

Veículos homologados
para o serviço de

táxi em SP

DIÁRIO OFICIAL DE 19/05/15
Portaria nº 060/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo FUSION, Ver-

são 2.5 FLEX, Código DENATRAN 135689, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias CO-
MUM, COMUM-RÁDIO, ESPECIAL e LUXO na Cidade de São Paulo. O
veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legisla-
ção vigente.

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologa-
dos para o serviço de táxi da capital paulista. Antes de adquirir seu carro

zero quilômetro, verifique sempre a homologação.
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Aplicativo TAXISP
é gratuito

para taxistas e 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.

Melhore hoje mesmo o seu faturamento

baixando o aplicativo TAXISP

A t r a v é s  d o  a p l i c a t i v o
TAXISP, com apenas um clique,
os taxistas da cidade de São
Paulo podem conseguir mais
corridas. O app é gratuito para
os profissionais da praça e tam-
bém para os passageiros, e está
disponível  para  celulares  e
tablets com Android e iOS.

O TAXISP permite apenas o
cadastro de taxistas regulariza-
dos do município de São Paulo,
para combater a clandestinidade
que traz problemas para a catego-
ria. Por isso, ao se cadastrar, é ne-
cessária a apresentação do alvará
de estacionamento e condutax, den-
tro do prazo de validade.
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O caro leitor ao ler o título desse editorial pode pensar: mas o que importa
falar de redução da maioridade penal em um jornal destinado aos taxistas?
Então, só para situar melhor o assunto, dê uma olhada em nossa seção “Na
margem da justiça” e veja os crimes cometidos por menores contra taxistas.

Agora, vamos ao assunto principal: a proposta que tramita no Con-
gresso propondo a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Os argumentos contra a medida se baseiam na tese que ‘lugar de criança
é na escola’, e também de que o aumento da punição não irá refletir na dimi-
nuição dos crimes.

Concordo com essas duas hipóteses, mas a questão não pode ser tratada
de forma tão simplória. A educação é fundamental para todas as crianças e
jovens, mas depende muito mais dos valores passados pela família do que
simplesmente do ato de entrar em uma sala de aula. A formação cultural de um
indivíduo passa, certamente, pela escola, mas o caráter e o discernimento do
certo e errado devem são moldados em casa.

Já a questão da não diminuição do número de crimes cometidos por meno-
res de idade em função de uma punição mais rígida é algo a ser considerado.
Se hoje criminosos mais experientes ‘usam’ menores de 18 anos para cometer
crimes graves, caso haja a redução da maioridade penal a idade de aliciamento
pode, simplesmente, passar para 15, 14 ou 13 anos.

Então, qual a saída? O mais correto seria uma punição para menores de 18
anos analisando caso a caso. Para crimes graves, independente da idade, o
menor seria avaliado por médicos e profissionais para atestar a sua consciên-
cia do ato. Depois haveria a prisão, que respeitaria o tempo de pena de acor-
do com o Código Penal Brasileiro, mas em unidades separadas por faixas
etárias.

Porém, enquanto uma punição de acordo com o crime cometido não é
discutida, a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos precisa entrar
em vigor. Pelo menos será algo a mais do que temos hoje: jovens que possuem
plena consciência de seus atos praticando crimes, se escondendo atrás da
idade e com a certeza de que não serão punidos.

Apenas uma reflexão sobre a
redução da maioridade penal

Após publicação neste prestigi-
oso jornal, na edição n. 726, da
matéria  intitulada “JUSTIÇA DE-
TERMINA IMEDIATA INSCRIÇÃO
DE DESPACHANTE NO
DETRAN” surgiram questionamentos
por parte daqueles que não tinham qual-
quer contato com a profissão , até
porque a decisão do Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo se referia
a inscrição daqueles que já
haviam atuado na área e que
teriam “direito adquirido”.

Ao ser regulamentado o
exercício da profissão, res-
tou estabelecida a criação e
o funcionamento do Conselho Regio-
nal dos Despachantes
Documentalistas, que recebe inscri-
ções dos interessados.Entretanto, o
órgão representativo da categoria exige
a frequência em curso por ela minis-
trado para o eventual candidato que
não comprovasse o exercício da pro-
fissão antes da sua regulamentação,
já que estes possuem direito adqui-
rido em razão da experiência acu-
mulada.

O problema surge na medida em que
o CRDD/SP - Conselho Regional dos
Despachantes Documentalistas do Es-
tado de São Paulo não disponibiliza
o curso, criando óbice aos interes-

DESPACHANTE POLICIAL:
ILEGALIDADE NA

EXIGÊNCIA DO DIPLOMA
SSP PARA INSCRIÇÃO NO

DETRAN-SP
sados. Assim, importante saber se
a exigência seria legal sob o ponto
de vista da Constituição Federal,
mais especificamente diante da ga-
rantia da legalidade, que assegu-
ra que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em
virtude de lei.

Sob esse aspecto,
vê-se que a exigência
do CRDD/SP Conselho
Regional dos Despa-
chantes Documentalistas
do Estado de São Paulo
tem sido alvo de
questionamento na Jus-
tiça Federal de São Pau-

lo - que poderá dispensar o inte-
ressado da sujeição ao curso para
a inscrição do candidato nos qua-
dros do órgão representativo da
categoria, que cuidará da docu-
mentação junto ao DETRAN-SP,
tornando regular o exercício do
novo profissional.

Em resumo, para o exercício da
atividade de despachante policial,
atualmente, conhecido como des-
pachante documentalista, não está
condicionada a exigência de curso
especifico, para tanto, recomenda-
se ao interessado que procure um
advogado para tomar todas as pro-
videncias necessárias.
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Os quase dois mil taxistas de Goiânia estão
discutindo a instalação de câmeras de segu-
rança dentro dos carros. O tema voltou à tona
depois do assassinato do taxista Cleiton Oli-
veira Soares, de 33 anos, vítima de latrocínio.
O crime aconteceu em 17 de maio em
Aparecida de Goiânia, cidade que fica na re-
gião metropolitana.

A Secretaria de Segurança Pública de
Goiânia já havia proposto as câmeras nos tá-
xis, mas o projeto não havia seguido adiante.
Agora, os profissionais se reuniram com a
polícia, e o Sindicato dos Taxistas em Goiás
(Sinditáxi) realizará uma assembleia geral para
votar a ideia.

Discussão ocorreu após o

assassinato de um taxista

Foto: Mario Sergio de

De acordo com a proposta cada taxista será
responsável pela instalação da câmera em seu
carro. O monitoramento será realizado em uma
central, que avisará as autoridades em casos sus-
peitos. Após a aprovação dos taxistas o texto
será enviado para a votação dos vereadores, e
depois encaminhado à sanção do prefeito.

Taxistas de São Paulo já
contam com câmera de segurança

A câmera de segurança para táxis está sen-
do instalada há mais de um ano em diversos tá-
xis da capital paulista. O equipamento é sim-
ples e possui um custo acessível: um smartphone
acoplado ao para-brisa do carro capta as ima-
gens de tudo o que acontece dentro do táxi e as

transmite, em tempo real, para uma central.
Como o armazenamento da filmagem é feito
fora do veículo, mesmo que o carro seja rou-
bado ou destruído será possível a identifica-
ção dos criminosos.

As filmagens noturnas feitas pela câmera de
segurança possuem uma nitidez surpreenden-
te, graças ao programa desenvolvido pela em-
presa de tecnologia Cerruns. Além disso, to-
dos os táxis equipados com o sistema possu-
em um selo que informa os passageiros sobre
a filmagem. Com isso, se uma pessoa mal in-
tencionada entrar no táxi desistirá de cometer
o crime ao saber que seu rosto será identifica-
do 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

Taxistas de Goiânia
estudam a instalação de câmeras de segurança
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Foto: Divulgação

Fórum pode eleger Rio de Janeiro

como cidade mais inteligente

O Rio de Janeiro pode ser eleita a
“Cidade Mais Inteligente do Mundo”
pelo Fórum Internacional de Comunida-
des Inteligentes (ICF). Um representan-
te dessa entidade irá permanecer por três
dias na cidade para checar o funciona-
mento e as obras de projetos que utili-
zam a tecnologia como forma de melho-
rar o cotidiano dos cariocas e
turistas, como o Centro de Operações
Rio (COR), as Naves do Conhecimen-
to, os BRTs (Bus Rapid Transit) e o Por-
to Maravilha.

A capital fluminense está entre as sete
finalistas da escolha. O tema da eleição é
“Comunidade Revolucionária” e o Rio
disputou com 300 cidades de todo o
mundo.

Apenas 126 comunidades ao redor
do mundo foram nomeadas Comunidades
Inteligentes ao longo dos últimos 16 anos.
Para classificar o Rio entre as sete
finalistas, o Fórum citou ainda
como iniciativas de Smart City o projeto

A capital fluminense disputa com outras

seis o título de reconhecimento internacional

da Central de Atendimento ao Cida-
dão 1746, o Data.Rio (portal de dados
públicos), o ForsoftRio (curso de forma-
ção de programadores de computador
com inglês técnico), e os concursos ”Rio
Ideias” e “Rio Apps” de desenvolvimento
de aplicativos para os cariocas e visitantes.

É o terceiro ano consecutivo em que o
Rio de Janeiro participa do Fórum.
Nas duas edições anteriores (2012 e
2013), a cidade ficou entre as 21
Comunidades Mais Inteligentes. Em janei-
ro deste ano, para incluir a cidade no Top7,
o ICF destacou o esforço do Rio de Ja-
neiro em sediar a Copa do Mundo e as
Olimpíadas “gerando oportunidades da
cidade se revitalizar e planejar uma série
de atividades centradas no futuro, incluin-
do um melhor sistema de transporte”.

Redação da
Folha do Motorista RJ
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Colisões muitas vezes são inevitáveis, e levam o taxista a arcar com gastos inesperados e perdas financeiras

pelos dias parados. Além disso, os carros brancos voltaram à moda, e os roubos de táxis estão em alta. Com isso,

um taxista não pode ficar sem seguro.

A GNC Seguros, corretora há 15 anos no mercado especializada em táxis, oferece diversas opções de segu-

ros. Além do básico, com cobertura contra furto, roubo e colisões, existem diversas outras coberturas específicas

para os táxis que garantem a tranqüilidade do profissional da praça e de sua família em caso de sinistro.

O seguro de um táxi, por ser diferente de um seguro para carros de passeio, deve ser contratado em uma

seguradora experiente. Além dis-

so, os trâmites burocráticos para uma indenização em caso de sinistro seguem

outras regras, e uma seguradora que está fora do segmento certamente demora-

rá mais tempo para resolver a questão.

Procure hoje mesmo a GNC, Gente Nossa Corretora de Seguros, e faça uma

cotação. A GNC é especializada em seguros de veículos, residência, saúde e

vida. Possuímos uma estrutura capacitada a dar todo o suporte que o taxista

precisa no momento do sinistro.

Seguros para táxis: contrate

uma seguradora especializada
Somente um corretor de seguros

poderá lhe indicar o melhor caminho

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

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Sistema de gerenciamento
de frotas de táxi

Devido à demanda de várias pre-
feituras do Brasil para obtenção de
informações precisas do taxímetro
com intuito de melhorar o
gerenciamento da frota de táxis, a
FIP - fabricante nacional de taxíme-
tros - com sede em São Paulo, ino-
va mais uma vez. Sempre atenta ao
mercado, a FIP desenvolveu um sis-
tema de gerenciamento de frotas on
line através de uma comunicação
GPS/GPRS, que pode ser perfeita-
mente integrado aos seus produtos
e ao de outros fabricantes nacionais
também. Este sistema já está pronto
e em funcionamento em projetos pi-
loto em algumas cidades do Brasil.

Jefferson, diretor comercial
da FIP, explicou o

funcionamento do sistema:
Os modelos dos taxímetros FIP

que podem ser integrados a este sis-
tema são modelo FIP/AT e o mode-
lo FIP/AT EVOLUTION ambos
com possibilidade de integração com
o sistema de gerenciamento de frota

via GPS/GPRS. Qualquer taxímetro
que seja homologado a partir da por-
taria 201/2002 pode ser integrado com
sistema de gerenciamento de frota FIP
via GPS e GPRS.

Este sistema foi desenvolvido para
auxiliar as Prefeituras ou os órgãos de
fiscalização de trânsito, no intuito de
disponibilizar através de relatórios em
tempo real informações obtidas pelo
taxímetro, como tempo livre, tempo
ocupado, km livre, km ocupado, nú-
mero de corridas realizadas e até
identificação do condutor através de
biometria (Portaria INMETRO nº 050
de 2013).

Como complemento deste sistema,
a FIP desenvolveu também um lumino-
so, que integrado ao taxímetro, dispõe
de indicação externa através de LEDS
de alta potência, que indicam para o
usuário se o taxímetro está na posição
livre, ocupado ou se está atendendo a
uma chamada. O tamanho deste lumi-
noso é determinado por uma resolução
do Denatran (resolução nº 393/68),

que contém as especificações de ta-
manho do luminoso e tamanho de le-
tra. Os LEDS utilizados neste produto
são de alta intensidade e podem ser
vistos tanto de dia quanto a noite.

A tecnologia também avançou nos
luminosos. Com o sistema de
gerenciamento de frotas desenvolvido
pela FIP, a integração do taxímetro e
do luminoso possibilita a identificação
do táxi, seus motoristas e a situação
legal do veículo. No futuro, com este
sistema implantado poderá auxiliar a
fiscalização no combate à pirataria.

Caso passe por uma fiscalização,
o táxi com este sistema poderá ser
verificado através de um dispositivo
móvel. Poderão ser coletadas infor-
mações do veículo sem a necessida-
de de pará-lo, bastando que o fiscal
aponte este dispositivo móvel, do ta-
manho de sua própria mão, aperte um
botão e receba um sinal dizendo se o
táxi é legal ou não. Ele pisca e indica
se o táxi é cadastrado ou não na pre-
feitura. A grande vantagem é que se
consegue fazer a verificação sem a ne-
cessidade de parar o veículo.
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Os prédios localizados a uma
quadra do Elevado Costa e Silva,
mais conhecido como Minhocão,
poderão receber a instalação de
jardins verticais. Os condomínios
interessados deverão se candidatar
na prefeitura, e serão escolhidos
pela Câmara Técnica de Compen-
sação Ambiental (CTCA), da Se-
cretaria Municipal do Verde e Meio
Ambiente (SVMA). Para receber
os jardins verticais os edifícios pre-
cisam ter empenas cegas, ou seja,
paredões sem janelas.

Os jardins verticais são estrutu-
ras capazes de sustentar e manter
vegetações sobre e paralelamente
a superfícies verticais. Eles podem
ser aplicados em muros, paredes e
empenas cegas, pois se adaptam
tanto em espaços internos como
externos.

Além de melhorar a paisagem
urbana, os jardins são capazes de

Prédios vizinhos ao

Minhocão terão jardins verticais

Edifícios interessados

terão que se candidatar

na prefeitura, e

serão escolhidos pela SVMA

Dr. Sérgio Matiota

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

     Dra. Rita Simone Miler Bertti

quintas-feiras, das 13h às 17h
família, civil e administrativo.

Jurídico da Coopetasp

atende sócios e não sócios
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

contribuir na filtragem da poluição do
ar e no conforto térmico, tanto do edi-
fício onde está instalado quanto do seu
entorno. As plantas auxiliam também
no controle da umidade, além de re-
presentarem uma significativa barrei-
ra acústica.

Não há riscos de infiltração para
os locais onde o jardim está instala-
do. Ele também exige pouca manu-
tenção, pois o sistema de irrigação é
automatizado, e pode ser retirado pos-
teriormente, sem que a superfície ori-
ginal seja danificada.

Em março deste ano a prefeitura
publicou o Decreto n° 55.994, que
permite a conversão da compensação
ambiental em obras e serviços, inclu-
indo a instalação de jardins verticais
e coberturas verdes. Os recursos para
a implantação dos jardins virão da
SVMA, por meio dos Termos de Com-
pensação Ambiental (TCA) que as
incorporadoras têm com a secretaria.
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A Secretaria Municipal da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Redu-
zida (SMPED) anunciou em 15 de
maio a instalação de 125 semáforos
sonoros na cidade de São Paulo. O
projeto pretende auxiliar na inclusão
das pessoas com deficiência visual,
contribuindo para a mobilidade des-
ses cidadãos.

Os semáforos sonoros serão im-
plantados em duas fases, este ano e
em 2016. Os lugares que receberão
os novos equipamentos ainda não fo-

São Paulo irá ganhar mais
125 semáforos sonoros

ram definidos pela CET (Companhia
de Engenharia de Tráfego), que fará
uma análise pública por meio de vota-
ção online para a escolha dos locais
mais votados.

Hoje a cidade de São Paulo possui
6.204 semáforos, mas apenas 14 des-
ses equipamentos são sonoros. Eles
estão instalados em cinco cruzamen-
tos - quatro na Rua Conselheiro
Brotero, seis na Rua Líbero Badaró
com o Viaduto do Chá e quatro nos
acessos ao Aeroporto de Congonhas.

Mobilidade para a pessoa com
deficiência visual em São Paulo
Segundo dados de 2010 do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística), existem em São Paulo 2,7
milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência - visual, auditiva, motora e
mental. Deste total, cerca de 2,2 mi-
lhões de pessoas possuem deficiência
visual; se considerarmos apenas as si-
tuações mais severas, em que a pessoa
não enxerga ou tem grande dificuldade
de enxergar, há na capital paulista 340
mil indivíduos.

Valéria Bromowicz Rodrigues, pro-
fessora de orientação e mobilidade da
Fundação Dorina Nowill, afirma que a
Avenida Paulista é uma referência em
termos de locomoção para as pessoas
com deficiência visual, com os pisos
direcionais e de alerta bem instalados.
Porém, nos bairros a situação é dife-
rente. “Uma calçada livre de interferên-
cias é o que a cidade precisa oferecer,
não só às pessoas com deficiência vi-
sual, mas a todos os cidadãos. Uma
caçamba de lixo, buracos, degraus, um
carro ou uma moto estacionados na
calçada se tornam obstáculos perigo-
sos para quem não conta com a visão”,
afirmou.

Em busca de independência e auto-
nomia as pessoas com deficiência visu-
al realizam treinamentos na Fundação
Dorina Nowill, para uma locomoção

segura pela cidade. Valéria afirma que
o tempo para essa instrução, que
conta com uma equipe multidisciplinar,
varia de pessoa a pessoa, mas as ca-
pacita a ter confiança e utilizar a ben-
gala no dia a dia.

“Os semáforos sonoros são uma
ótima iniciativa, mas como eles não
existem em toda a cidade as pessoas
com deficiência visual ainda precisam
de auxílio para atravessar as ruas.
Uma dica é oferecer ajuda, e pergun-
tar qual é a melhor forma de fazer
isso”, lembra Valéria.

Para contribuir com a mobilidade
das pessoas com deficiência visual a
SMPED também anunciou a implan-
tação das Rotas de Acessibilidade,
que são pisos táteis direcionais. Essa
ação já está em andamento, e deverá
ser finalizada ainda no segundo se-
mestre deste ano em vias de grande
circulação, como a Consolação, re-
gião do Parque do Ibirapuera e
Itaquera/ Parque do Carmo.

Além disso, a SPTrans está estu-
dando a instalação de avisos sono-
ros dentro dos ônibus, para facilitar
o deslocamento das pessoas com
deficiência visual no transporte cole-
tivo. Ao mesmo tempo, a reforma de
1 milhão de metros quadrados de
calçadas (leia mais abaixo) irá con-
tribuir para os deslocamentos pela
cidade com mais segurança.

Fotos: Mario Sergio de Almeida

O prefeito de São Paulo, Fernando
Haddad, anunciou em 15 de maio a
construção ou reforma de 1 milhão de
metros quadrados de calçadas. Des-
se total, 85% das calçadas que pas-
sarão por obras ficam em frente a
edificações particulares.

As subprefeituras notificarão os
proprietários sobre a necessidade de
adequações, com prazo de 60 dias
para finalização, sob pena de multa.
Se a reforma for feita pelo proprietá-
rio dentro do prazo, a multa é cance-
lada. Caso contrário, a prefeitura fará
a obra, e mandará a conta para o res-
ponsável.

O custo para as obras é de R$ 40

Prefeitura irá refazer 1 milhão de metros quadrados de calçadas
Proprietários têm 60 dias para

regularizar a calçada, após notificação

por metro quadrado de calçada
construída ou recuperada. “Destaca-
mos uma verba para refazer calçadas,
e os subprefeitos definiram as priori-
dades” afirmou Haddad.

O programa prevê que 60% dos
recursos sejam investidos em locais
onde hoje não existe nenhum calçamen-
to, e os outros 40% na reforma de
passeios públicos que se encontram em
grau elevado de degradação. Para es-
colher as ruas beneficiadas, o critério
foi priorizar ruas oficiais sem calçamen-
to e calçadas no entorno de escolas,
unidades de saúde e parques.

As obras irão contemplar 28
subprefeituras, com quantidade pro-

porcional à demanda local. Apenas a
região da Capela do Socorro, na Zona
Sul, receberá mais de 244 mil metros
quadrados de novas calçadas. Já a
subprefeitura de Vila Maria/ Vila Guilher-
me é a que menos precisará dos recur-

sos, com apenas 330 metros quadra-
dos de calçadas que serão refeitas.

Antes de contruir ou reformar
sua calçada, informe-se na
subprefeitura local ou pelo

telefone 156



FOLHA DO MOTORISTA  Página 21de 02 a 15 de junho de 2015



FOLHA DO MOTORISTA Página 22 de 02 a 15 de junho de 2015

Em um momento de luto pela per-
da de um ente querido, a família pre-
cisa contar com um profissional ex-
periente para resolver as questões
burocráticas que não podem espe-
rar. Quando o falecido for um taxista
titular de alvará de estacionamento,
é dado o prazo de 30 dias para que
seja indicado um segundo condutor
ao DTP (Departamento de Transpor-
tes Públicos). Depois deste prazo é
exigido 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, ou o alvará
entra em processo de caducida-
de. Para antecipar a transferência o

Ao fazer inventário de

taxista, procure

um advogado especialista
O departamento jurídico da

Coopetasp atende sócios e não sócios

advogado, após dar entrada no inven-
tário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.

Advogados que não possuem ex-
periência em inventários de taxistas
podem cometer erros, que levam tem-
po e dinheiro para serem soluciona-
dos, e podem gerar a perda definitiva
do alvará. Por isso, em caso de ne-
cessidade procure o departamento
jurídico da Coopetasp, que é especi-
alizado em inventários de taxistas.

O departamento jurídico da

Coopetasp atende

apenas com hora marcada:

Rua Napoleão de Barros 20 -

Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

Depois de tantas corridas
Hoje você é imortal
Pode ser que daqui a muitos anos
Apareça outro igual
 
Suas lutas, sua glória
São reconhecidas no mundo inteiro
Porque muitas de suas aventuras
Você sempre chegava primeiro
 
Que foi o melhor do mundo
Isso ninguém contesta
Toda vez que vencia
No Brasil era festa
 
Senna deixou este mundo
Hoje muita gente ainda chora
Aquele dia, naquele momento
Porque estava chegando a sua hora
 
Morreu fazendo o que gostava 
Sabendo que o perigo era constate
Mas na curva da vida
Não conseguiu segurar o seu volante
 
Você foi, mas o seu nome
Ficou na história
De milhões de brasileiros
Que nunca sai da memória.

Poema para Senna

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.

ROTA DE FUGA
Taxistas do ponto da Rua Xavier

de Toledo, no centro da capital, dizem
que a ciclofaixa ali instalada serve
apenas para a fuga dos
“trombadinhas” após o roubo de celu-
lares. Segundo Antônio, permissionário
do ponto, vários delinquentes circulam

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.

TOQUE INFORMAL

de bicicleta diariamente no local à es-
preita de vítimas descuidadas.

NO PARAÍSO
Na Rua Martiniano de Carvalho, no

bairro do Paraíso, um ponto de táxi foi
desalojado para dar passagem a uma
ciclovia, e os moradores e comercian-
tes estão fazendo abaixo assinado para
tentar retirá-la do local. Somente a cada
duas horas passa uma bicicleta por ali.

CADÊ O AUMENTO?
Após quatro anos sem reajuste na

tarifa, os taxistas da capital estão des-
contentes com o último aumento dado
em janeiro. Segundo Berenguer, taxista

há mais de 30 anos, o aumento foi de
apenas 7%, mas logo em seguida veio o
aumento do combustível.

PROIBIDO PARAR
Taxistas do Ponto 1559 (Praça Ma-

rechal Deodoro) não podem parar no
ponto onde atuam. Uma placa colocada
encostada no próprio abrigo do ponto
avisa: “Proibido parar de segunda à sex-
ta, das 7h ás 10h”. Um absurdo!

MUITA CICLOVIA PARA POU-
CA BIKE

Permissionários do ponto da Rua
Albuquerque Lins (ao lado da estação
de metrô Marechal Deodoro) reclamam

que foram prejudicados com a insta-
lação de uma ciclofaixa. Walter, um
dos permissionários, informou que ra-
ramente passa uma bicicleta no local.

BELA VISTA
As ruas da Abolição e Santo Antô-

nio (Bairro Bela Vista) estão sendo
“contempladas com as ciclovias”.
Porém, hoje os taxistas têm um re-
presentante na Câmara Municipal
para  defendê-los .  O vereador
Salomão Pereira sempre trabalhou
como taxista, e entende as neces-
sidades da categoria.
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A questão do combate aos
aplicativos clandestinos como o Uber
acaba de ganhar um novo e impor-
tante cenário. No dia 27 de maio, a
Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Municipal de São Paulo
deu parecer favorável ao Projeto de
Lei (PL) 150/2015 de autoria do ve-

PL que pune carros particulares que atuam

como táxis tem parecer favorável
Agora o Projeto de Lei seguirá

tramitando até ser votado pelos vereadores

reador Salomão Pereira (PSDB).
“Esse PL propõe que sejam punidos
com rigor tanto o condutor do veículo
disfarçado de táxi quanto as empresas
que permitam a permanência ou aces-
so de veículos de transporte individual
de passageiro não autorizado a suas
dependências”, explica Salomão. Além

disso, o prazo para caracterizar reinci-
dência passa de três para cinco anos,
contados da data da infração anterior

Ao vedar o transporte remunerado
individual de passageiros sem que o
veículo e o condutor estejam autoriza-
dos para esse fim pelos órgãos com-
petentes o Projeto de Lei estipula aos
infratores multa no valor de R$
3.800,00. “Uma multa ainda maior (R$
28 mil) será aplicada a estabelecimen-
tos comerciais, (hotéis, flats, supermer-
cados, feira de exposição, eventos,
shopping centers, etc.) que
recepcionarem carros que não se en-
quadrem na categoria taxi, conforme
determinação de lei federal e de lei
municipal”, afirma o vereador, que ago-
ra faz parte da Comissão de Transpor-
tes da Câmara Municipal.  

Uma vez tendo sido aprovado pela
Comissão de Constituição de Justiça
o PL 150/2015 pode, agora, prosse-
guir tramitando pela Câmara até ser
votado pelos 55 vereadores. “Assim

que entrar na pauta de votações do
plenário, ele terá de ser aprovado em
duas sessões de votação. Só então é
que seguirá para sanção do prefeito
Fernando Haddad e passará a vigo-
rar como lei municipal”, explica
Salomão Pereira.

Debate participativo
Nos últimos dois meses, o debate

a respeito do Uber ganhou corpo na
Câmara Municipal. Presentes nas reu-
niões e Audiências Públicas da Co-
missão de Transporte, os taxistas pe-
dem aos vereadores providências con-
tra esse tipo de concorrência que con-
sideram desleal. “Tenho conversado
com vários vereadores e todos se
mostram sensíveis a esse problema.
Tanto é que a Comissão de Transpor-
tes, aceitando proposta feita por mim,
já convidou o secretário Jilmar Tatto
para vir até a Câmara e esclarecer qual
o posicionamento e ação da Prefeitu-
ra diante de aplicativos como o Uber”,
reforça Salomão.

Fotos: Mario Sergio de Almeida

O vereador Salomão Pereira apre-
sentou na Câmara Municipal em 22
de maio o Projeto de Lei (PL) 243/
2015, que regulamenta os aplicativos
de táxi na capital paulista. Pela pro-
posta todos os apps serão obrigados
a fazer um credenciamento no Depar-
tamento de Transportes Públicos
(DTP), com apresentação de contrato
social e endereço de sua sede.

Além disso, essas empresas pre-
cisarão informar ao DTP os dados de
todos os veículos cadastrados, pro-
vando que a atividade é desenvolvi-
da somente por taxistas legalizados.
“Os taxistas não são contra as em-
presas de aplicativo. O que não po-
demos é aceitar carros particulares
fazendo o serviço de táxi”, afirmou
Salomão Pereira.

O PL também contempla os ca-
sos em que as corridas realizadas por

Projeto prevê regulamentação
de aplicativos de táxi em SP

Todos os apps serão obrigados a fazer um credenciamento no DTP

aplicativos não são pagas pelas empre-
sas, trazendo prejuízos aos taxistas.
Segundo o projeto, a responsabilida-
de pelo pagamento será sempre do
aplicativo, que deverá realizar o res-
pectivo repasse pelo serviço prestado.

Para fechar ainda mais o cerco con-
tra os carros particulares que atuam
como táxis, o PL proíbe a prefeitura
de fornecer nota fiscal eletrônica às
empresas de transportes “alternativos”,
que usem veículo particular ou vans de
forma remuneradas. A exceção são
apenas os veículos de locadoras, quan-
do conduzidos pelo próprio locador,
com a respectiva prova do contrato de
locação.

O vereador lembra que, no caso
específico da UBER, a empresa terá
que mudar o seu sistema de trabalho,
passando a adotar os táxis legalizados
para o atendimento aos passageiros.

“As empresas de aplicativos que acei-
tarem carros particulares serão multa-
das em R$ 50 mil (por cada veículo), e
o carro particular em R$ 3.800 mil,
além da apreensão e bloqueio do

licenciamento junto ao Detran até a
quitação dos débitos. Assim coloca-
mos um fim nesta polêmica e todos
terão o direto de trabalhar”, finalizou
o vereador.
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A Portaria que criou o ponto 3053,
localizado na Rua João Cachoeira, foi
publicada em dezembro de 2014, mas
a sinalização horizontal e vertical do
local não foi realizada. Somente após
a interferência do vereador Salomão
Pereira o problema foi resolvido.

Ademário Nunes e José Izidro,
coordenadores provisórios do pon-
to, procuraram o gabinete de Salomão
para pedir uma solução, e em menos
de uma semana a sinalização horizon-
tal e vertical do ponto foi realizada.
“Tenho certeza que, se não fosse o
vereador Salomão, estaríamos até
hoje sem a demarcação do ponto.
Agradecemos muito o empenho dele
em nos ajudar”.

Os coordenadores lembram os
vários problemas que os quinze
permissionários tiveram que enfrentar
antes da sinalização. “Aqui é uma rua
muito movimentada, e os carros par-

Taxistas agradecem apoio do vereador
Salomão em sinalização de ponto

Ponto aguardava

sinalização

desde o ano

passado

ticulares estacionavam no local. É im-
possível parar os táxis sem a indica-
ção do ponto”, afirmou Nunes.

Além de todo o transtorno de não
ter um local para parar os veículos,
José lembra que alguns taxistas foram
multados pela CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego) quando para-
vam em um trecho da rua que na ver-
dade era o ponto de táxi. “Sabemos
que não adianta recorrer. Vamos gas-
tar tempo e dinheiro, e ao final o pro-
cesso será indeferido. Então, vamos
pagar essas multas”.

 Nunes afirma que foi diversas ve-
zes ao DTP (Departamento de Trans-
portes Públicos) e ligava diariamente
para a CET em busca de uma data
para a realização da sinalização. Em
diversas ocasiões os funcionários o in-
formavam que o ponto estava na fila
para ser sinalizado, mas não havia
como passar uma previsão sobre a

execução do serviço, já que a priori-
dade da administração municipal no
momento são as ciclofaixas.

Salomão também ajudou os
taxistas na criação do ponto
Além de agradecer o vereador pelo

apoio na sinalização, os taxistas tam-
bém lembram que foi graças à orienta-
ção de Salomão Pereira que a criação
do ponto foi deferida pelo DTP. “Eu já
havia entrado com o processo quatro
vezes solicitando a criação do ponto
nesse local, mas todos os pedidos
foram indeferidos pelo DTP. Somente
após o Salomão me orientar a montar o
processo conseguimos que a Portaria
fosse publicada”, lembrou Nunes.

Os quinze taxistas não tinham
ponto fixo, mas contavam com a
gentileza da gerência de um hotel
localizado em frente ao ponto, que
cedia um espaço para que os táxis
ficassem estacionados. Porém,

como há um ponto de rádio táxi
nas proximidades, o DTP não acei-
tava o pedido.

“Essa região é bastante movi-
mentada, e trabalhamos muito
atendendo os hóspedes do hotel.
Temos passageiros para os dois
pontos, e há horários em que não
damos conta de atender a todas as
solicitações. Era necessário um
ponto nesse local”, lembrou José.

Depois desses entraves os co-
ordenadores têm certeza de que,
sem apoio político, é difícil vencer.
Por isso, decidiram contar sua his-
tória na Folha do Motorista, e in-
dicar o gabinete do vereador
Salomão Pereira para que outros
taxistas saibam a quem recorrer.
“Hoje podemos dizer que temos um
verdadeiro representante no
legislativo que defende nossa catego-
ria”, afirmou Nunes.

O vereador Salomão Pereira participou, em 11 de maio, de uma
reunião com engenheiros da CET (Companhia de Engenharia de Trá-

Frente parlamentar dos coordenadores de pontos
fego) para cobrar agilidade no processo de sinalização e ressinalização
dos pontos de táxi. Agora, pretende criar uma Frente Parlamentar dos
Coordenadores de Pontos, para ouvir os interesses da categoria.

Enquanto a Frente Parlamentar não é criada, o gabinete do ve-
reador Salomão está à disposição para auxiliar toda a categoria
taxista. Mensalmente será realizada uma reunião com vários co-
ordenadores, para ouvir as necessidades dos profissionais da pra-
ça e garantir o cumprimento de seus direitos. Ligue e marque seu
horário: 3396-4265.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:
2 embalagens de biscoito Tortinhas de Limão

200 gramas de açúcar
400 ml de leite de coco

200 gramas de coco ralado
8 gemas peneiradas

Modo de Preparo:
Leve ao processador o biscoito tortinhas e bata até obter uma farofa. Num
refratário fundo, junte a farofa de biscoito e os demais ingredientes, misture

bem e leve ao microondas de 5 a 8 minutos em potência alta.
Forre uma superfície com papel manteiga ou alumínio e acomode

delicadamente colheradas de cocada.
Coloque na geladeira para esfriar e sirva a seguir.

Cocada Cremosa
Três paulistas estavam contando vantagem pra um mineiro.

O primeiro paulista falou: “Eu tenho muito dinheiro.

Vou comprar o Banco de Minas Gerais”.

O segundo paulista disse: “Eu sou muito rico. Vou comprar a

fábrica de automóveis”.

Já o terceiro paulista continua: “Eu sou um magnata.

Vou comprar a Usiminas”.

E os três ficaram esperando o que o mineiro tinha pra dizer.

Então o mineiro dá uma pitada no cigarro de palha, engole a

saliva, faz uma pausa e diz: “Num vendo, sô!”
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DIÁRIO OFICIAL DE 20/05/15
2013-0.212.054-5 Nadia Nasci-

mento Alcântara Marafioti. Transfe-
rência do alvará de estacionamento
nº 009.169-27. Deferido.

2013-0.225.298-0 Mabel
Hirata. Transferência do alvará de
estacionamento nº 033.569-22. De-
ferido.

2014-0.106.588-7 Diva Torres
Macarrão. Transferência do alvará de
estacionamento nº 006.499-29. De-
ferido.

2014-0.148.699-8 Marco Auré-
lio Bruno. Transferência do alvará de
estacionamento nº 011.936-27. De-
ferido.

2014-0.153.869-6 Eva Barbosa
dos Santos. Transferência do alvará
de estacionamento nº 018.947-22.
Deferido.

2014-0.172.665-4 Luciano de
Almeida. Transferência do alvará de
estacionamento nº 004.580-23. De-
f e r i d o .

2014-0.181.268-2 Vanderleia
Cardoso Bento da Silva. Transferên-
cia do alvará de estacionamento nº
007.112-25. Deferido.

2014-0.184.291-3 Maria Hele-
na Gomes Silva Oliveira. Transferên-
cia do alvará de estacionamento nº
033.129-25. Deferido.

2014-0.187.918-3 Daniela
Figueiredo de Lelis. Transferência do
alvará de estacionamento nº
036.323-26. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 21/05/15
2014-0.216.128-6 Nilson

Vendramini. Transferência de alvará
de estacionamento nº 021.457-23.
Deferido.

2014-0.231.250-0 Mario
Mariano dos Santos. Transferência
de alvará de estacionamento nº
026.714-25. Deferido.

2014-0.248.617-7 Maria Neuza
Coelho de Macedo. Transferência de
alvará de estacionamento nº
008.277-20. Deferido.

2014-0.340.040-3 Adriana
Persiani Barbosa Sato. Transferên-
cia de alvará de estacionamento nº
010.826-20. Deferido.

2015-0.015.296-6 Gledson

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.

Higino da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 006.677-
22. Deferido.

2015-0.016.038-1 Laci Muller
Dias. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 040.524-20. Defe-
rido.

2015-0.016.433-6 Ana Soto Car-
doso. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 004.411-20. Defe-
rido.

2015-0.018.079-0 Jorge de Oli-
veira Fontes. Transferência de alvará
de estacionamento nº 004.873-25.
Deferido.

2015-0.020.240-8 Margarete
Uroz Maria. Transferência de alvará
de estacionamento nº 030.037-28.
Deferido.

2015-0.021.692-1 Cleonice Lang.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 007.755-25. Deferido.

2015-0.023.313-3 Marcelo
Jarroque. Transferência de alvará de
estacionamento nº 021.595-20. De-
ferido.

2015-0.027.586-3 Francisca Pe-
reira de Sousa. Transferência de alvará
de estacionamento nº 040.462-26.
Deferido.

2015-0.029.337-3 Marcelo Braz
da Costa. Transferência de alvará de
estacionamento nº 008.205-20. De-
f e r i d o .

2015-0.030.449-9 Cinira Ribeiro
de Sá. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 005.628-23.
Deferido.

2015-0.038.837-4 Waldir de
Lima. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 013.560-20. Defe-
rido.

2015-0.040.781-6 Luciano de
Almeida. Transferência de alvará de
estacionamento nº 004.580-23. De-
ferido.

2015-0.051.953-3 Renato Neris
de Oliveira. Transferência de alvará de
estacionamento nº 026.845-27. De-
ferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 22/05/15
2013-0.208.770-0 Marina

Nicoleti Nogueira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 029.350-
23. Deferido.

2014-0.197.897-1 Maria dos
Santos Oliveira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 002.618-
23. Deferido.

2014-0.225.280-0 Solange
Vargens de Carvalho. Transferência de

alvará de estacionamento nº
016.531-21. Deferido.

2015-0.015.397-0 Maria
Aparecida Moreira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 022.683-
29. Deferido.

2015-0.016.089-6 Orivaldo da
Silva. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 010.854-25. Defe-
rido.

2015-0.024.311-2 Amélia Kiyomi
Federzoni. Transferência de alvará de
estacionamento nº 006.081-22. De-
ferido.

2015-0.030.414-6 Aparecida Pe-
reira da Silva. Transferência de alvará
de estacionamento nº 018.850-22.
Deferido.

2015-0.033.809-1 Marlene de
Fátima Grifante Matos. Transferência
de alvará de estacionamento nº
038.066-26. Deferido.

2015-0.042.612-8 Evandro Batis-
ta. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 004.182-26. Deferido.

2015-0.054.120-2 Renan Ozawa
de Lima. Transferência de alvará de
estacionamento nº 028.201-29. De-
ferido.

2015-0.058.585-4 Rosana Favero
de Goes. Transferência de alvará de
estacionamento nº 021.933-29. De-
ferido.

2015-0.061.164-2 Maria de Fá-
tima Rainha. Transferência de alvará
de estacionamento nº 005.929-27.
Deferido.

2015-0.079.261-2 Monalisa da
Silva Rodrigues. Transferência de
alvará de estacionamento nº 029.466-
29. Deferido.

2015-0.128.094-1 José Francis-
co de Moura Junior. Transferência de
alvará de estacionamento nº 025.440-
40. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 23/05/15
2014-0.229.913-0 Gislene

Rezende Scurato. Transferência de
alvará de estacionamento nº 007.454-

21. Deferido.
2014-0.241.199-1 Jandira Maria

Barbosa de Oliveira. Transferência
de alvará de estacionamento nº
008.678-20. Deferido.

2014-0.248.778-5 Sandra Regi-
na Alva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 000.579-24. De-
ferido.

2014-0.248.917-6 Tânia Balbino
de Almeida. Transferência de alvará
de estacionamento nº 010.480-23.
Deferido.

2014-0.259.109-4 Nilson
Moreira Ribeiro. Transferência de
alvará de estacionamento nº
029.280-27. Deferido.

2014-0.270.077-2 Lourdes
Garcia Piveta. Transferência de alvará
de estacionamento nº 035.396-28.
Deferido.

2014-0.276.485-1 Aparecida
Moreira Barros da Silva. Transferên-
cia de alvará de estacionamento nº
003.368-23. Deferido.

2014-0.282.146-4 Renata Sousa.
Transferência de alvará de estacio-
namento nº 024.321-29. Deferido.

2014-0.354.470-7 Olga de Ara-
ujo Rabelo. Transferência de alvará
de estacionamento nº 029.485-24.
Deferido.

2015-0.026.353-9 Tereza Maria
dos Santos da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº
010.411-26. Deferido.

2015-0.030.432-4 Felipe Pinto
de Mesquita. Transferência de alvará
de estacionamento nº 005.996-20.
Deferido.

2015-0.034.880-1 Aparecida
Stramasso Grandi. Transferência de
alvará de estacionamento nº
012.890-20. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 20/05/15
2014-0.217.433-7 Neusa

Montano Cardoso Teixeira. Transfe-
rência de alvará de estacionamento
nº 037.130-24. Deferido.

2014-0.253.673-5 Monike de
Melo Pereira. Transferência de alvará
de estacionamento nº 015.668-22.
Deferido.

2014-0.257.036-4 Leonice Bar-
bosa de Almeida. Transferência de



FOLHA DO MOTORISTA  Página 29de 02 a 15 de junho de 2015

alvará de estacionamento nº 024.676-
23. Deferido.

2014-0.285.184-3 Ednilson
Beraldi. Transferência de alvará de
estacionamento nº 009.203-20. De-
ferido.

2014-0.287.916-0 Ivone
Aparecida Magalhães. Transferência
de alvará de estacionamento nº
006.564-29. Deferido.

2014-0.290.011-9 Juliana
Bomtempo Nunes. Transferência de
alvará de estacionamento nº 024.588-
29. Deferido.

2014-0.296.079-0 Camila Missi
Rodrigues. Transferência de alvará de
estacionamento nº 031.443-21. De-
ferido.

2014-0.297.303-5 Regiane
Aparecida de Souza Santos. Trans-
ferência de alvará de estacionamento
nº 001.187-29. Deferido.

2014-0.304.302-3 Luzia Aguiar
de Souza. Transferência de alvará de
estacionamento nº 037.372-25. De-
ferido.

2014-0.230.990-9 Maria
Teresinha Lima Neves. Transferência
de alvará de estacionamento nº
000.756-20. Deferido.

2014-0.279.672-9 Simone de
Lima. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 013.560-20. Inde-
ferido.

2014-0.305.393-2 Rosa Maria
Labate Raracchio. Transferência de

alvará de estacionamento nº 013.315-
23. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 28/05/15
2014-0.304.327-9 Cleide Lopes.

Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 027.636-21. Deferido.

2014-0.308.642-3 Geni Schena.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 018.992-28. Deferido.

2014-0.315.735-5 Rodolfo Anto-
nio Rossini Junior. Transferência de
alvará de estacionamento nº 024.824-
28. Deferido.

2014-0.316.844-6 Sonia Regina
Maita Antunes. Transferência de alvará
de estacionamento nº 005.601-20.
Deferido.

2014-0.321.992-0 Maiara
Aparecida Candido dos Santos.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 016.238-26. Deferido.

2014-0.348.299-0 Edna de Fáti-
ma da Silva Agopian. Transferência de
alvará de estacionamento nº 013.361-
26. Deferido.

2014-0.350.826-3 Julio Pavan.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 005.286-25. Deferido.

2014-0.351.902-8 Isabel Gatto.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 006.238-22. Deferido.

2014-0.355.547-4 Gabriela
Rodrigues da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 031.550-
21. Deferido.

2014-0.355.699-3 Cleuza Maria

Rantuchieri da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 022.205-
20. Deferido.

2015-0.008.451-0 Marta Rosane
Goulart Fernandes. Transferência de
alvará de estacionamento nº 015.006-
27. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 30/05/15
2014-0.148.683-1 Laís Zerbinato.

Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.182- 22. Deferido.

2015-0.037.908-1 Luzia Alves de
Oliveira. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 019.005-28. Deferido.
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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: com união
somos mais fortes!
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 decidir pela compra de seu
veículo zero quilômetro, ou ao reali-
zar serviços, consulte antes os anun-
ciantes da Folha do Motorista. Essas
empresas privilegiam a categoria, pos-
suem um atendimento diferenciado e
merecem sua confiança.

As isenções de IPI (Imposto so-

Ao comprar seu carro novo, consulte os

anunciantes da Folha do Motorista
bre Produto Industrializado) e ICMS
(Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços) são um facilitador na
troca do veículo usado por um novo. O
percentual de desconto varia de acordo
com o modelo escolhido, mas só é con-
cedido se a compra for realizada dire-
tamente nas concessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros com
recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), está ativa. O crédito
possibilita o financiamento de até 90%
do valor de veículos novos de fabrica-
ção nacional, respeitando o teto de R$
60 mil. O prazo para o pagamento

pode ser de até 60 meses, com três
meses de carência.

A taxa de juros de 4% ao ano e a
isenção de IOF (Imposto sobre Ope-
rações Financeiras) são o diferencial
do FAT Taxista. O Banco do Brasil
detém a exclusividade desse tipo de
financiamento.
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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

MOTORISTA COM VEÍCULO:
Venha trabalhar nos melhores
Shoppings e Hotéis de São Paulo.
Informações através do tel.
(11)3951-9030 ou pessoalmente:
Av. Indianópolis, 2456- Pl. Paulista
- falar com Sr. Claudio Haddad -
Taxi Log Serviços de Táxi.
Vendo taxi completo, Meriva, 11/
12 c/ ponto Itaim Bibi F: 9.5934-
9484 (tim) / 7734-5191 Id
97*104390 Nextel c/ Joao.
CO-TITULAR PAGO R$ 10.000,00-
Preciso trabalhar urgente pago R$
10.000,00 de luvas.Tratar Tels.:
(11) 96828-1200/95863-6429.
Vendo direto Ligue taxi R$
8.000,00 ou 20 parc 450,00 F:
9.9600-2545 / 9.9200-7603 c/
Jose.
Titulo Ligue R$ 7.000,00 ou
10.1.000,00 ou 18.600,00 F:
9.8355-6541 c/ Leonildo.

TRANSFIRO ALVARÁ PONTO-Tra-
tar Tel.: (11) 95863-6429.
Procuro alvara transferencia, temos
interessados – consulte – Waldemar
Mendes, Rua: Siqueira Bueno, 2181-
sala:03 Fone: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Administração e Consultoria, co-
locação de 2°motorista, consulte –
Waldemar Mendes, Rua: Siqueira
Bueno, 2181- sala:03 Fone: 3637-
5768 / 9.8585-5988.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-Tra-
tar Tel.: (11) 96828-1200.
TRANSFIRO alvara c/ponto livre F:
9.4909-0595 / 9.4422-3723 (horario
comercial)c/ Nino.
VENDO IDEA 2011 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tel.:
(11) 7820-4320.
Vendo Corsa classic 2011/2012 e
transfiro alvara c/ ponto em Hotel no
Jardins F: 9.7457-1938 (tim) / 9.9187-
8668 (claro) c/ Henrique.
Vendo Meriva 2010/2011 e transfi-
ro ponto em Moema F: 9.7310-0000
c/ Claudimey.

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.

Foi estraviadas as cartas de isen-
ção de IPI e ICMS Proc n°
13811.723778/2013-11 em nome de
Manoel Joaquim de Santana.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO E
VENDO SPACE FOX 2012-Tratar
Tels.: (11) 7726-4620.
Ofereço-me como 2°motorista
particula, casa com caragem , ingles
e epanhol, resd em Pirituba- zn Oes-
te. F: 9-6567-2792 (oi) / 9.5387-6015
(tim)  c/ Adriano.
Ofereço-me como co-proprietario
Fone: 9.9943-8195 / 9.6739-2395 /
9.8625-3378 ID 925*19181 c/ Gon-
çalo.
Procuro 2° titular, carro0Km F:
9.8753-6940 c/ Paulo.
Compro, Vendo e Administro seu
taxi, pago a vista F: 9.4722-7530
(nextel) / 9.5162-9600 (tim)
Vende-se direito do Ligue Taxi F:
9.9771-4011c/ Geraldo.

O corpo do taxista Elesbão Alves
da Silva, de 57 anos, foi localizado
em 20 de maio na cidade de Santa
Fé do Araguaia, no norte de
Tocantins. A vítima foi assassinada a
tiros em um latrocínio (roubo seguido
de morte).

A polícia iniciou as buscas pelo
taxista após o registro de desapare-
cimento dele, feito pela filha. Imagens
de câmeras de segurança da região
de Araguaina mostraram o táxi com

dois passageiros, indo em direção à
Santa Fé do Araguaia.

Com isso, a polícia conseguiu lo-
calizar os suspeitos, Evandro Silva
Araújo, de 21 anos, e um menor de
17 anos. Os jovens confessaram que
mataram o taxista com vários tiros nas
costas, apresentaram a arma do cri-
me e disseram o local onde haviam
deixado o corpo. Eles queriam levar
o carro da vítima.

Taxista é assassinado com

tiros nas costas após assalto

Cleiton Oliveira Soares, taxista de 33 anos, foi morto com quatro tiros em
17 de maio na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás.

Os policiais afirmaram que o taxista foi atingido por quatro tiros.
A esposa da vítima relatou à polícia que recebeu uma ligação de Cleiton

momentos antes do crime, avisando que iria buscar um passageiro. A polícia
ainda não tem pistas sobre os criminosos.

Polícia não tem pistas sobre o

assassinato de taxista em Goiânia

Um taxista de 55 anos foi esfaque-
ado durante um assalto em 19 de maio
na cidade de São Lourenço, em Mi-
nas Gerais. Dois adolescentes se pas-
saram por passageiros, entraram no
táxi que estava parado no ponto e
agrediram a vítima para roubar. Eles
levaram R$ 50 e um celular.

O taxista foi socorrido e segue em
recuperação no hospital. A polícia lo-
calizou um dos adolescentes, de 16
anos, que foi ouvido e liberado. O ou-
tro criminoso está sendo procurado.

Adolescentes

esfaqueiam

taxista no peito

em Minas Gerais

O corpo do taxista Eliel Silva Dick,
de 23 anos, foi localizado em 05 de
maio em um rio na cidade de
Eldorado do Sul, na região metropo-
litana de Porto Alegre. A vítima esta-
va desaparecida havia cinco dias, e
tinha sido vista pela última vez ao acei-
tar uma corrida.

O táxi também foi encontrado
pela polícia próximo ao local em que
o corpo foi resgatado, e estava sem
algumas peças e acessórios. A polícia
investiga o crime.

Um taxista, de 50 anos, matou um bandido e feriu outros dois após
reagir a um sequestro relâmpago, na madrugada de 06 de maio no Rio de
Janeiro. Um homem e uma mulher se passaram por passageiros, anuncia-
ram o assalto e levaram dinheiro e o celular da vítima. Quando saíram do
táxi, outros quatro homens entraram no carro e iniciaram o sequestro.

O taxista ficou rodando com os assaltantes por 40 minutos e, ao avistar
uma viatura policial, puxou o freio de mão e pegou a arma de um dos ho-
mens. Os disparos acertaram três criminosos, mas um deles ainda conse-
guiu escapar, juntamente com o bandido que não se feriu. O caso está
sendo investigado, mas o taxista não ficou detido por alegar legítima defesa.

Corpo de

taxista é

encontrado

no RS

Taxista mata um
bandido e

fere dois no Rio
de Janeiro

Montagem com ou sem material,

acompanhamento e regularização

junto a AES-ELETROPAULO

Engenheiro eletricista Carlos Roberto

Lopes – CREA n° 0681740428

cel.9.8917-5014

Tel (011)2578-4519- Recado.
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