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O Projeto de Lei 166/2015, de autoria do vereador Salomão Pe-

reira (PSDB), que permite aos táxis usarem as faixas de ônibus 24

horas, com ou sem passageiro, e os corredores também por 24

horas com passageiro, foi aprovado na Comissão de Constituição

e Justiça por unanimidade. “Os taxistas sempre foram minha base

eleitoral e nunca tiverem um representante político. Agora, eu

estou lá para defendê-los”, afirmou o vereador. Pág. 24

CIRCULAÇÃO DOS
TÁXIS NAS FAIXAS DE
ÔNIBUS, COM OU SEM

PASSAGEIRO

“Solicitei ao secretário Jilmar Tatto
uma fiscalização mais rigorosa para
apreender carro particular na ativi-
dade do taxista. Também apresen-
tei o Projeto de Lei 150/2015, que
pune as empresas com multa de R$
28 mil em caso de atendimento do

UBER: vereador procura fechar todos

os caminhos deste aplicativo

Confira os depoimentos de taxistas
que utilizam GNV no dia a dia de tra-
balho, e faça você também uma gran-
de economia. Pág. 16

GNV: o menor custo

por quilômetro rodado

Aposentadoria, revisão e outros
serviços junto ao INSS – ligue e

agende seu atendimento na
Coopetasp: (11) 2081-1015.

Pág. 26

passageiro com carro particular, e
o PL 234/2015, que pune o
aplicativo UBER e outros com
multa de R$ 50 mil por cada carro
particular que constar em seu sis-
tema” afirmou o vereador
Salomão. Pág. 07

Carta de rendimento ou

lucro cessante: procure

a Coopetasp

Ao adquirir o seu carro novo,
procure os anunciantes da Folha
do Motorista. 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. 18

Um táxi 0 km

atrai mais passageiros

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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Ainda é grande a repercussão
da recente revisão dos limites de
velocidade nas pistas das marginais
Pinheiros e Tietê (70Km/h nas vias
expressas; 60km/h nas centrais; e
50km/h nas locais). Em toda a ex-
tensão, 18 pontos com radares fis-
calizam os motoristas que, uma vez
flagrados acima dos limites permi-
tidos recebem multas que variam de
R$ 85,13 a R$ 547,62, além de
pontuação na Carteira Nacional de
Habilitação (4 a 7 pontos).

Tamanha fiscalização deveria le-
var em consideração que as mar-

Indústria das multas a todo vapor
ginais têm ligações com várias ro-
dovias, dentre elas a Rodovia Pre-
sidente Dutra, Rodovia dos Trabalha-
dores, Rodovia Castelo Branco, Ro-
dovia Anhanguera, Rodovia dos Ban-
deirantes, Rodovia Raposa Tavares
e Regis Bittencourt.  É o que alertou
a Ordem dos Advogados do Brasil
de São Paulo (OAB—SP) em ação
civil pública junta à Procuradoria Es-
tadual. Segundo a entidade, “o im-
pacto da diminuição da velocidade irá
gerar transtornos colossais nas rodo-
vias que desembocam nas marginais,
uma vez que lá a velocidade permiti-

da é de até 120 km/h”.
Diante desse quadro, e atento tam-

bém aos radares espalhados em ou-
tras vias da cidade, protocolei na Câ-
mara Municipal Projeto de Lei que
visa a proteger os motoristas do ex-
cesso de multas emitidas pela CET.
O PL assegura tolerância dos medi-
dores de velocidade nas marginais
Tietê e Pinheiros com as seguintes
condições: nas vias expressas, tole-
rância de 30%, sobre o limite esta-
belecido nas placas indicativas; nas
vias marginais, laterais tolerância de
25%; e nas principais avenidas da ca-

pital que dão acesso ao centro, mar-
ginais, rodovias e  aos municípios vi-
zinhos tolerância de 20%.

Vale lembrar que na cidade de
São Paulo, nos três primeiros me-
ses do ano de 2015, foram apli-
cadas quase três milhões de mul-
tas, a maior parte delas por limi-
te de velocidade.

Vereador Salomão Pereira
(PSDB)

Acompanhe também pelo

facebook:

salomaopereira-vereador

TOQUE INFORMAL

1. TAXISTAS PERSEGUIDOS

Taxistas da capital reclamam que
são multados injustamente. Um pro-

fissional da praça relatou à nossa co-
luna que ao desembarcar uma senhora
cadeirante, na Rua Pamplona, foi ame-
açado de multa por um marronzinho,
sendo salvo pela referida passageira
que era Juíza de Direito, que impediu
que o ato fosse concretizado.

‘Os multadores’ precisam ter bom
senso e respeitar pessoas trabalhado-

ras e honestas, que labutam de doze
a quinze horas por dia para susten-
tar a sua família. Certamente se fos-
se um carro de luxo o tal guarda pen-
sasse duas vezes antes de usar a sua
autoridade.

2. HARMONIA NO PONTO

Temos visitado pontos de táxis da
capital e percebemos como a união
reina entre os colegas. Brincam, se
divertem e levam a vida numa boa.
É assim que deve ser, pois passam
mais da metade de sua vida no am-
biente de trabalho.

3. SÓ PELA TV

Não conheço pessoalmente o
prefeito da capital, só pela televi-
são. Mas ele precisa administrar
a cidade pensando na população,
não nos seus próprios interesses.
Vejo que o alcaide da capital é o
fiasco como gestor público; que
2016 não demore para que o elei-
tor possa julgar sua administração
através do voto.

José Pessoa de Araújo

pessoadearaujo@hotmail.com
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Um taxista, que prefere não se identificar, foi vítima de criminosos em Cam-
pinas, no interior de São Paulo. O crime aconteceu na madrugada de 12 de
julho e só não terminou de forma trágica porque a vítima conseguiu pedir so-
corro através de mensagens de voz no aplicativo whatsapp.

Uma mulher e um jovem, que diziam ser mãe e filho, se passaram por
passageiros e armaram uma emboscada para o taxista. Ao chegar ao
destino solicitado a mulher desceu do carro, e um segundo homem entrou
e anunciou o assalto.

O taxista foi ferido com vários golpes de faca, mas conseguiu correr e se
esconder. Como estava com seu aparelho celular, pediu socorro a outros taxistas
através de um grupo no whatsapp gravando mensagens de áudio. Os colegas
chamaram uma ambulância e a polícia, e o taxista se recupera dos ferimentos.
Até o momento ninguém foi preso.

Em Campinas, taxista ferido por

bandido pede socorro pelo

WHATSAPP
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

DIÁRIO OFICIAL DE 30/07/15
2015-0.183.019-4 João Barateiro Duarte.

Transferência de alvará de estacionamento nº
018.191-27. Deferido.

2015-0.183.542-0 Carlos Eduardo Andreo
dos Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 005.118-20. Deferido.

2015-0.184.021-1 Mariangela Rodrigues
dos Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 021.656-27. Deferido.

2015-0.185.385-2 Cristovam Medeiros.
Transferência de alvará de estacionamento nº
003.387-29. Deferido.

2015-0.185.399-2 José Francisco Teixeira
de Ornelas. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 001.853-29. Deferido.

2015-0.185.449-2 Cleovansorte Andrade
Feitosa. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 002.006-20. Deferido.

2015-0.185.886-2 Claudio Edson Cavalcan-
te. Transferência de alvará de estacionamento
nº 038.152-26. Deferido.

2015-0.185.913-3 Raquel de Andrade Sala.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.273-24. Deferido.

2015-0.186.238-0 José Adelmo do Nasci-
mento. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 023.560-23. Deferido.

2015-0.186.388-2 Thiago Guadalupi Ribei-
ro. Transferência de alvará de estacionamento
nº 031.055-20. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 31/07/15
2015-0.188.607-6 Gercino Carmo da Silva.

Transferência de alvará de estacionamento nº
038.213-23. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 05/08/15
2015-0.019.581-9 Rita Aparecida Schefler.

Transferência de alvará de estacionamento nº
002.741-27. Deferido.

2015-0.073.667-4 Natalia Fernandes
Augusto. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 011.520-25. Deferido.

2015-0.169.979-9 Maria Nilza Oliveira do
Rio. Transferência de alvará de estacionamento

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.

nº 034.033-27. Deferido.

2015-0.170.548-9 Lucinete Alves de Araújo.
Transferência de alvará de estacionamento nº
037.656-28. Deferido.

2015-0.171.396-1 Ivanise Stopa Gomes. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 040.941-
23. Deferido.

2015-0.171.761-4 Roseane Maria da Silva
Magalhães. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.369-21. Deferido.

2015-0.172.413-0 Josefina Tavares Gueiros.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.106-28. Deferido.

2015-0.172.942-6 Luzinete Vitor do Nasci-
mento Lima. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 016.424-21. Deferido.

2015-0.175.074-3 Elenice Maria Vilela de
Oliveira. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.075-22. Deferido.

2015-0.176.109-5 Emilia Santiago de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
022.924-24. Deferido.

2015-0.176.901-0 Marcos Paulo dos San-
tos Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 004.657-20. Deferido.

2015-0.178.226-2 Priscila Caetano
Contratesi. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 030.485-27. Deferido.

2015-0.178.705-1 Eleni Izabel Correia
Mariano. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 009.866-23. Deferido.

2015-0.178.879-1 Hilza Maria Silva de
Farias. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 015.273-20. Deferido.

2015-0.178.924-0 Daisy Aparecida
Rodrigues da Silveira. Transferência de alvará
de estacionamento nº 009.961-22. Deferido.

2015-0.180.916-0 Elisabete da Silva
Figueiredo. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 016.074-21. Deferido.

2015-0.182.768-1 Luiz Carlos de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.284-24. Deferido.

2015-0.185.230-9 Leonice Brisola Alves.

Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 029.932-28. Deferido.

2015-0.185.734-3 Marta  Pachioni
Monteleone. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 001.654-25. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 07/08/15
2015-0.187.905-3 José Sá. Transfe-

rência de alvará de estacionamento nº
004.660-26. Deferido.

2015-0 .188 .006-0  J a ime  De lmi ro
Linhares. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 028.400-22. Deferido.

2015-0 .188 .560-6  Paulo  Ernande.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 006.769-26. Deferido.

2015-0.189.075-8 Jeanne Paula Torres
do Nascimento. Transferência de alvará de
estacionamento nº 010.001-28. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 08/08/15
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2014-0.353.275-0 Vera Lucia Bartoli
Judith. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 024.927-25. Indeferido.

2015-0.017.035-2 Débora Moreira
Lagoa. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 016.977-22. Indeferido.

2015-0.179.944-0 Josimar Santos
Nasc imento .  Transferênc ia  de  a lvará
d e  e s t a c i o n a m e n t o  n º  0 3 1 . 7 6 2 - 3 3 .
D e f e r i d o .

2015-0.184.900-6 Maria José Neto
Romano. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 002.835-25. Deferido.

2015-0.187.316-0 Wilson Donizete da
Silva. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 018.582-20. Deferido.

2 0 1 5 - 0 . 1 8 7 . 6 7 9 - 8  Valmir  Olavo
Martiniano. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 032.647-26. Deferido.
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Uber: vereador procura fechar

todos os caminhos desse aplicativo

Na manhã de 05 de agosto a re-
portagem da Folha do Motorista
acompanhou a rotina dos agentes de
fiscalização da prefeitura, que são en-
carregados de flagrar o transporte ir-
regular no Aeroporto de Congonhas.
Os funcionários não puderam dar en-
trevistas, mas fontes nos passaram in-
formações que mostram que o cerco
está se fechando contra a irregulari-
dade, pelo menos naquele local.

Com o apoio da Guarda Civil Me-
tropolitana cinco agentes estavam de
prontidão na área do aeroporto, e fis-
calizavam também táxis, locadoras,
carros particulares exercendo ativida-
de de transporte remunerado e veí-
culos particulares atendendo passa-
geiros através de aplicativos, como o
Uber. Durante a estada da Folha do
Motorista no aeroporto somente um
táxi irregular foi apreendido.

Em 13 dias de operação no local

Folha do Motorista acompanhou

fiscalização no Aeroporto

os agentes conseguiram prender 82
veículos. A última informação recebi-
da do DTP afirmava que a cidade con-
tava com 105 agentes técnicos, mas
dados extra oficiais passados à Folha
do Motorista garantiram que há ape-
nas 89 fiscais na capital paulista; des-
tes, nove estão afastados do trabalho
e oito estão em férias. Ou seja, efeti-
vamente há somente 72 funcionári-
os, que se dividem em três turnos,
24 horas por dia, para fiscalizar a
cidade inteira.
Vereador solicitou ao Secretário

de Transportes mais rigor na

fiscalização

Em reunião com o Secretário Mu-
nicipal de Transportes, Jilmar Tatto, em
30 de junho, Salomão Pereira solici-
tou um maior rigor na fiscalização do
transporte irregular em São Paulo.
Salomão afirmou que nossa cidade
possui leis, e estas devem ser cumpri-

das. “Não podemos permitir que
aplicativos como o Uber desrespei-
tem nossa legislação”.

Jilmar Tatto disse, na ocasião, que
estava tentando realizar um tipo de
convênio com a polícia militar, para
que os fiscais pudessem atuar com mais
segurança. Tatto também disse con-
cordar que há um problema sério de
fiscalização.
PL prevê multa e apreensão para

carros particulares que atuam

como táxis

O Projeto de Lei 150/2015, de au-
toria do vereador Salomão Pereira,
proíbe o transporte remunerado indivi-
dual de passageiros sem que o veículo e
o condutor estejam autorizados pelos ór-
gãos competentes. Caso descumpra a
lei o condutor será punido com multa no
valor de R$ 3.800 mil.

Uma multa ainda maior, de R$ 28
mil, será aplicada às empresas, de
qualquer natureza, que permitam a per-
manência ou acesso de veículos de
transporte individual de passageiro não

autorizado a suas dependências. O
projeto estará na pauta das próximas
sessões e, se for aprovado em duas vo-
tações em Plenário, seguirá para san-
ção do prefeito Fernando Haddad e pas-
sará a vigorar como lei municipal.

Já o PL 243/2015 regulamenta
os aplicativos de táxi na capital
paulista. Pela proposta todos os apps
serão obrigados a fazer um
credenciamento no Departamento de
Transportes Públicos (DTP), com
apresentação de contrato social e en-
dereço de sua sede.

Além disso, essas empresas pre-
cisarão informar ao DTP os dados
dos veículos cadastrados, provando
que a atividade é desenvolvida so-
mente por taxistas legalizados. As
empresas de aplicativos que aceita-
rem 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.

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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As sessões plenárias na Câmara Municipal de São Paulo voltaram a acon-
tecer em 04 de agosto, depois de um mês de recesso. Essa é a hora de colocar
em discussão vários projetos que interessam à cidade e, falando mais especifi-
camente com o nosso público, aos taxistas da capital paulista.

Desde a entrada do aplicativo Uber no território brasileiro os ânimos estão
se exaltando, tanto do lado dos taxistas legalizados como do lado dos motoris-
tas particulares que usam a plataforma digital. Isso é consequência do descaso
em que o tema foi tratado pelo poder público, que parece só se atentar à
necessidade de uma providência quando a situação já beira o caos.

Não é necessário dizer que os taxistas e os motoristas do Uber querem
coisas completamente antagônicas, e que contentar um será descontentar ou-
tro, inevitavelmente. Porém, a discussão deve ser ampla, com base em mais do
que a simples questão da concorrência, virtude dos países democráticos.

A chegada do Uber e a aceitação pela sociedade ao tipo de serviço que ele
proporciona evidenciam uma mudança estrutural, mais do que simples modis-
mo. Os jovens e adultos, cada vez mais conectados, querem experimentar
novas formas de comodidade, aliadas ao fascínio que a tecnologia proporcio-
na. E aí entram os aplicativos, que vão desde a possibilidade de pedir uma
comida chinesa até a promessa de encontrar o amor da sua vida.

Diante disso, não resta dúvida que é preciso adaptação de todos os envol-
vidos nessa grande revolução dos modos de ver e se comunicar. Os taxistas
que ainda não aderiram aos aplicativos irão sair perdendo na preferência dos
passageiros, e irão faturar menos com o número reduzido de corridas. É preci-
so se conectar.

Já empresas como a Uber precisam mudar para respeitar a legislação de
cada localidade, optando por diminuir suas margens de lucro e trabalhar ape-
nas com taxistas legalizados. Só assim, pagando impostos e se submetendo a
todas as fiscalizações exigidas, haverá uma regulamentação que não fere o
direito já existente de trabalho de uma categoria inteira: os taxistas.

Projetos favoráveis aos
taxistas precisam ser

votados logo

É comum encontrar cartazes
pregado em postes e muros pro-
metendo: “RESOLVO: PONTUA-
ÇÃO NA CNH” ou “resolvemos
problema de pontuação”, mas cui-
dado para não ser vitima
de “esquemas”, para tan-
to, procure advogado de
sua confiança, pois ele tem
uma nome a zelar e está
sendo fiscalizado pela Co-
missão de Ética da Ordem
dos Advogados do Brasil.

Atento aos “esque-
mas”, o DETRAN tem
monitorado o sistema de
pontuação para detectar fraudes na
indicação de pontuação. Assim,
quando o condutor atinge pontua-
ção suspeita (alta) tem sido deter-
minado o bloqueio do prontuário e
chamado o investigado para pres-
tar esclarecimentos.

O cruzamento de informações
com os óbitos e sistema carcerário
tem constatado a indicação de con-
dutor morto ou preso no sistema
penitenciário, outra forma de de-
tectar fraudes na transferência ir-
regular de pontuação. Afinal,

como poderia um morto ou pre-

so cometer infrações se não po-

dem conduzir veículo algum?

Constatada a fraude na transfe-
rência da pontuação o investigado

TRANSFERENCIA ILEGAL
DE PONTUAÇÃO

poderá sofrer processo criminal
de falsidade ideológica e será cha-
mado ao fórum, onde responderá
a processo penal. Paralelamente,
o DETRAN bloqueia o prontuá-

rio do condutor para
regularizar a situação
com eventual suspensão
da Carteira de Moto-
rista, caso tenha atingi-
do a pontuação.

Na verdade, o mo-
torista menos avisado
acaba cometendo um
crime maior para evitar
uma penalidade admi-

nistrativa. E, quando convocado
para cuidar do bloqueio de sua
CNH, não restará outra alternati-
va senão o ajuizamento de man-
dado de segurança para garantia
o direito de dirigir, enquanto se
defende.

Em resumo, o expediente de
transferência de pontuação poderá
trazer sérios transtornos a pesso-
as que tentam se livrar irregular-
mente da apreensão da Carteira
de Motorista, pois terá um pro-
cesso criminal contra si. Por isso,

é importante evitar saídas apa-

rentemente mais fáceis, que

podem gerar futuras complica-

ções. Procure sempre um advo-

gado para auxiliá-lo.
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A AutoZone, uma das maiores vare-
jistas do mercado de peças e acessórios
para veículos dos Estados Unidos, com-
pleta, em agosto, três anos de ativida-
des no Brasil. O grupo americano já pos-
sui sete unidades no estado de São Pau-
lo. Além de Sorocaba, cidade que rece-
beu a primeira loja, a empresa já se esta-
beleceu em Guarapiranga, Guarulhos,
Indaiatuba, Interlagos, Jacareí e Osasco.
O formato das lojas, a proximidade com
o cliente e a qualidade dos serviços es-
tão entre as principais estratégias para
ganhar mercado no País.

Um dos principais pontos do plano
de expansão da AutoZone para con-
quistar o cliente brasileiro é inaugurar
unidades segundo o padrão daquelas
implantadas nos EUA: lojas limpas, es-
paçosas e organizadas, numa estratégia
de se diferenciar dos estabelecimentos
automotivos tradicionais. Além disso, o
grupo cava espaços em pontos estraté-
gicos, com grande fluxo de veículos,
para atender a demanda dos consumi-
dores que buscam proximidade às suas
residências e aos locais de trabalho.

As lojas adotam um formato seme-
lhante ao dos mercados de vizinhança,
com portfólio de mais 19 mil itens. A com-
panhia também adequou sua oferta de
produtos e serviços às necessidades e
demandas dos consumidores locais,

AutoZone oferece serviços diferenciados para consolidar marca no Brasil
Gigante americana do mercado de peças e acessórios aposta em formato das lojas e aproximação

com o cliente para conquistar o consumidor brasileiro

proporcionando um atendimento mais per-
sonalizado. A maior parte dos itens é pro-
duzida por fabricantes nacionais. O relaci-
onamento com os principais fornecedores
mundiais também garante preços competi-
tivos em relação aos praticados pelos con-
correntes.

Os profissionais da empresa, conheci-
dos como “Autozoners”, são capacitados
com uma série de treinamentos para forne-
cer orientações seguras aos clientes. Eles
também estão preparados para realizar, gra-
tuitamente, pequenas instalações, como o
de limpadores de para-brisas, baterias, lâm-
padas, calhas, entre outros produtos. Sen-
do assim, é perfeitamente possível que a
dor de cabeça com o veículo seja sanada
na hora e sem custos.

As unidades AutoZone dedicam cerca
de 65% do espaço da loja a um amplo esta-
cionamento. Todo esse espaço serve para
que o cliente possa fazer, ele mesmo, repa-
ros e pequenas intervenções no veículo,
num modelo de conceito disseminado nos
Estados Unidos chamado de “faça você
mesmo” (“do it yourself”, no jargão ameri-
cano). A AutoZone oferece, ainda, servi-
ços gratuitos, como recarga de baterias,
teste de alternador e scanner de motor.

A Autozone tem ainda respaldo in-
ternacional. A marca está presente nos
rankings da Revista Forbes, dentre as
300 maiores empresas americanas e no

das 1.000 maiores do mundo. Com mais de
5 mil lojas em operação nos Estados Uni-
dos, México e Porto Rico, a companhia
soma mais de US$ 22 bilhões em valor de
mercado

A empresa

Fundada em 1979, em Forrest Arkansas, nos Estados Unidos, a AutoZone é uma
das maiores redes varejistas de peças e acessórios de veículos da América do Norte,
com faturamento global de US$ 9 bilhões. Atualmente, o grupo possui mais de 5 mil
lojas em operação nos Estados Unidos, no México e em Porto Rico, e emprega mais de
70 mil pessoas. O seu fundador, Pitt Hyde, acreditava que as lojas de autopeças
poderiam ser como supermercados comuns: limpas, espaçosas e organizadas. O con-
ceito funcionou e, atualmente, a AutoZone é uma das 300 maiores empresas dos
Estados Unidos, segundo a revista Fortune.

Unidades da AutoZone no Brasil

Osasco: Av. dos Autonomistas, 741
– Osasco – (11) 4558-9520
Guarapiranga: Av. Guarapiranga,
881 – Estacionamento da Dicico –
São Paulo – (11) 5546-8940
Guarulhos: Av. Doutor Timóteo
Penteado, 4.329 – Guarulhos – (11)
2358-3443
Indaiatuba: Av. Francisco de Paula
Leite, 2.021 – Indaiatuba – (19) 3392-
5077
Interlagos: Av. Senador Teotônio
Vilela, 2.297 – São Paulo – (11) 5662-
7010
Jacareí: Praça Charles Gates, 90 –
Jacareí – (12) 3962-1330
Sorocaba: Av. General Carneiro, 762
– Sorocaba – (15) 3217-3009

Aumenta multa para quem transita em faixas e corredores de ônibus
Medida foi publicada em 31 de julho

no Diário Oficial da União

Circulação dos táxis em corredores e faixas não mudou

A legislação não foi alterada em relação à circulação dos táxis nas faixas e corredores
de ônibus. Os táxis continuam autorizados a trafegar em todas as faixas exclusivas implan-
tadas à direita, desde que estejam com passageiros. Porém, os carros não podem possuir
película de escurecimento nos vidros para não dificultar a visualização pelos agentes de
fiscalização.

A portaria que regulamenta a circulação de táxis nos corredores implantados à esquer-
da também permanece a mesma. Os táxis estão autorizados a circular nos corredores
exclusivos de ônibus:

* De 2ª a 6ª, das 9h às 16h, com passageiro
* De 2ª a 6ª, das 20h às 06h do dia seguinte, com ou sem passageiro
* Aos sábados, domingos e feriados em período integral, com ou sem passageiro
Os corredores liberados para os táxis, de acordo com as regras citadas acima, são:

Pirituba/ Lapa/ Centro; Inajar/ Rio Branco/ Centro; Campo Limpo/ Rebouças/ Centro;
Santo Amaro/ Nove de Julho/ Centro; Jardim Ângela/ Guarapiranga/ Santo Amaro;
Capelinha/ Ibirapuera/ Centro; Parelheiros/ Rio Bonito/ Santo Amaro; Itapecerica/ João
Dias/ Centro; Paes de Barros.

Foi publicada em 31 de julho no
Diário Oficial da União uma mudan-
ça no artigo 184 do Código de Trân-
sito Brasileiro (CTB), que estabelece
multas mais pesadas para quem tra-
fegar pelas faixas e corredores exclu-
sivos de ônibus.

A multa para quem utilizar a faixa
exclusiva de ônibus (à direita) ou os
corredores de ônibus (à esquerda)
passou para R$ 191,54 e 7 pontos
na CNH – Carteira Nacional de Ha-
bilitação (infração gravíssima). Antes,
trafegar pelas faixas exclusivas era
considerado infração leve, com multa
de R$ 53,20 e perda de 3 pontos. Já
utilizar o corredor à esquerda era in-
fração grave, com perda de 5 pontos
na CNH e multa de R$ 127,69.

Outra mudança é a medida admi-
nistrativa, punição que não havia an-
tes. Caso um veículo seja flagrado cir-
culando pelas faixas ou corredores ha-
verá a apreensão e remoção do car-
ro, além do pagamento de multa e
perda de pontos na habilitação.

Em nota a CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego) informou que
está aguardando a publicação das no-

vas portarias por parte do Departamen-
to Nacional de Trânsito (Denatran) indi-
cando o enquadramento e demais ações
que julgarem necessários para iniciar o
planejamento e execução da fiscalização.
Isto implica em treinamento dos agentes
e reprogramação dos equipamentos ele-
trônicos.

Mudança para os táxis

Outra alteração do CTB envolve
diretamente os taxistas e motoristas
que exercem atividade remunerada. A
partir de agora, haverá multa caso
esses profissionais sejam flagrados
fazendo cobrança de tarifa com o car-
ro em movimento. A infração é consi-
derada média.

Número de multas em faixas e

corredores de ônibus é crescente

O número de multas aplicadas aos
veículos que utilizam irregularmente as
faixas e os corredores exclusivos de
ônibus só aumenta. De janeiro a ju-
nho deste ano mais de 838 mil carros
foram autuados, contra 527 mil no
mesmo período do ano passado. A
atual gestão municipal implantou
390,3 km de faixas exclusivas para
ônibus na cidade de São Paulo.
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Alguns bancos têm oferecido a seus clientes seguros de automóveis, principalmente no mo-
mento de fechar a compra de um carro financiado. O problema é que essas instituições não
possuem funcionários especializados e os gerentes, por desconhecimento, deixam de fora cláusu-
las importantes que podem ser um problema em caso de sinistro.

Fechar o seguro de um automóvel no banco pode parecer atrativo, principalmente quando
são oferecidos preços abaixo dos praticados no mercado. Mas, o que os taxistas só descobrem
depois é que esses preços baixos não são descontos, mas sim seguros incompletos sem cláusulas
importantes, que no momento do sinistro não atenderão a todas as necessidades.

Os seguros para táxis incluem cláusulas específicas que não constam em um seguro para
carro particular. Além disso, quando há a necessidade de acioná-lo, existem trâmites burocrá-
ticos que são diferentes para essas duas modalidades de automóveis. Devido a essas particu-
laridades, somente uma corretora especializada na categoria poderá fazer um seguro de acor-
do com as ne-
cessidades, com
preço real de
mercado e com
todas as garanti-
as necessárias.

Ao contratar o seguro de seu táxi dê preferência a uma corretora com expe-
riência no mercado, capacitada a dar todo o suporte que o taxista precisa no
momento do sinistro. Consulte a GNC Seguros. Possuímos uma estrutura total-
mente dedicada ao taxista.

Fazer seguro de carro sem

corretor pode virar um problema
Bancos oferecem seguros, mas não prestam assistência

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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Os taxistas sabem que utilizar
GNV no dia a dia de trabalho traz
muita economia. O Gás Natural Vei-
cular possui o menor custo por quilô-
metro rodado, em comparação com

a gasolina e o álcool; calculando to-
das as despesas envolvidas, como a
aquisição do Kit Gás de 5ª Geração
e a vistoria anual do GNV, o lucro ain-
da compensa.

Jonatas Ferreira de Souza, que
começou a trabalhar como taxista há
um ano, optou pelo GNV desde o iní-
cio. “O ponto positivo do GNV é a
economia. Com um cilindro eu rodo
até 200 quilômetros, dependendo do
tipo de trânsito. Sai bem mais barato
que o álcool ou a gasolina”, afirmou o
taxista.

GNV: o menor custo
por quilômetro rodado

Combustível traz grande

economia ao profissional da praça

Fabrício Cardoso diz que há um ano
gastava de R$ 60 a R$ 70 diariamente
com álcool, e com a adaptação de seu
carro para GNV percebeu uma gran-
de economia. “Hoje eu gasto R$ 30
com GNV, e é muito lucro pra mim.
Quase não dá para notar a perda de
potência, que varia também de acor-
do com o carro utilizado. Como agora
em São Paulo só podemos andar a 50
km/h, já não faz muita diferença poder
correr ou não”, lembrou o taxista.

Usando GNV há sete anos Djalma
Gomes de Sales só utiliza o combustí-
vel para trabalhar no táxi. “Eu rodo com
GNV diariamente. Tenho um carro 1.4
e já cheguei a fazer 19 quilômetros com
1 m³ de GNV na estrada. Eu gasto R$
30 todos os dias abastecendo com gás,

e se eu fosse utilizar gasolina ou álcool
esse valor seria dobrado. É uma eco-
nomia considerável”.

O taxista Orivaldo Aparecido Dias
utiliza GNV há cinco anos, e afirma não
sentir a perda de potência depois que
instalou o Kit GNV de 5ª Geração.
Além disso, diz não utilizar outro com-
bustível no trabalho, apenas o Gás
Natural Veicular. “Se eu fosse abas-
tecer meu carro com gasolina gas-
taria R$ 70, e com GNV gasto no
máximo R$ 40. Quem trabalha com
táxi precisa ter gás, ou não conse-
gue ganhar para pagar as contas”.

Instale seu Kit

GNV de 5ª Geração

A empresa Rodagás, no mercado
há 47 anos, é a pioneira na instalação
de Gás Natural Veicular no Brasil. A
Rodagás investe em tecnologia para
proporcionar aos veículos convertidos
em GNV o melhor desempenho, apre-
sentando uma economia compatível à
declarada pelos taxistas ouvidos pela
Folha do Motorista.

A empresa atende a montadora Fiat
na montagem de peças utilizadas nos
modelos Siena e Gran Siena Tetra Fuel,
que já saem de fábrica com Gás Natu-

Oficina de manutenção e conversão de GNV:

Rua Antonio Frederico, 716 – Ipiranga

Telefones: 2273-8236/ 2215-6433/ 99942-5238 - ID 18845*2

ral. Para o consumidor final, fabrica
os kits GNV de última geração utili-
zados em sua oficina convertedora,
que possui equipe técnica altamente
capacitada para a instalação em to-
dos os modelos de veículos. Se você
quer reduzir seus gastos com com-
bustível, faça uma visita à Rodagás.

Fotos: Mario Sergio de Almeida

DIÁRIO OFICIAL DE 30/07/15
Portaria nº 110/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca RENAULT, Modelo FLUENCE, Versão DYN

PL, Código DENATRAN 164048, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO, ESPECIAL
e LUXO na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 08/08/15
Portaria nº 116/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca HONDA, Modelo HR-V, Versão EXL CVT,

Código DENATRAN 153759, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO E ESPECI-
AL na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP

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.

Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Ofi-
cial mudanças estruturais em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo.
Confira:

DIÁRIO OFICIAL DE 31/07/15
Portaria nº 106/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 351 (C.L.P. 11.06.040-9) para estacionamento de táxi, categoria

comum, na Rua Paulo Bregaro, lado ímpar, entre a Rua Eng. Ranulfo Pinheiro de Lima e a Rua Pouso
Alegre, capacidade para 6 vagas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga, totalizando 20
carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 05/08/15
Portaria nº 112/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2256 (C.L.P. 09.12.001-7) para estacionamento de táxi, categoria

comum, da Rua Nova Timboteua, para a Rua Januário Cicco, lado ímpar, altura do nº 33, entre a Av.
do Oratório e a Rua Homero Pires, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 1 carro por
vaga, totalizando 3 carros.

Portaria nº 115/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 1725 (C.L.P. 20.04.040-7) para estacionamento de táxi, categoria comum,

na Avenida Dr. Arnaldo. 1º segmento: na Avenida Dr. Arnaldo, lado par, entre a Rua Teodoro Sampaio e a Rua
Major Natanael, capacidade para 2 vagas; 2º Segmento: na Rua Major Natanael, lado ímpar, altura do nº 223,
entre a Avenida Dr. Arnaldo e a Rua Catanduva, capacidade para 1 vaga, com prolongamento em frente ao nº 235,
capacidade para 3 vagas, perfazendo capacidade para 4 vagas; entre a Rua Itabirito e a Avenida Dr. Arnaldo,
capacidade para 6 vagas;

Total: capacidade para 12 vagas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga totalizando 40 carros.
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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.

Na hora de fazer
inventário de taxista,
procure advogados

especializados
O atendimento jurídico da

Coopetasp atende sócios e não sócios

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo

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

Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indi-
car um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamento de
Transportes Públicos). Depois deste
prazo é exigido o inventário, que leva
tempo para ser finalizado.

De acordo com a lei 7.329 a trans-
ferência de alvará deve ser feita em
até três anos; depois desse tempo o

alvará entra em processo de caducida-
de. Para antecipar a transferência o
advogado, após dar entrada no inven-
tário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.

Erros em inventários podem levar à
perda definitiva do alvará. Por isso,
procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de taxistas.

Ao decidir pela compra de seu
veículo zero quilômetro, consulte os
anunciantes da Folha do Motorista.
Essas empresas possuem profissionais
especializados para prestar um bom
atendimento aos taxistas, e sempre re-
alizam ótimos negócios.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros com
recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), está ativa. O cré-
dito possibilita o financiamento de até
90% do valor de veículos novos, res-
peitando o teto de R$ 60 mil. O pra-

Dê preferência a
empresas que

valorizam os taxistas
Antes de comprar seu 0 km, consulte

os anunciantes da Folha do Motorista

zo para o pagamento pode ser de até
60 meses, com taxa de juros de 4%
ao ano e isenção de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras).

As isenções de IPI (Imposto so-
bre Produto Industrializado) e ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) também são um
facilitador na troca do veículo usado
por um novo. O percentual de des-
conto varia de acordo com o modelo
escolhido, mas só é concedido se a
compra for realizada diretamente nas
concessionárias.

Foto: Divulgação



FOLHA DO MOTORISTA  Página 19de 11 a 24 de agosto de 2015



FOLHA DO MOTORISTA Página 20 de 11 a 24 de agosto de 2015

Os veículos com placas final 5 e 6 devem ser licenciados até o último dia útil do mês de agosto. O serviço pode ser feito de forma eletrônica, com entrega do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pelos Correios, ou diretamente nos postos do Detran e do Poupatempo.

Conduzir um carro com o licenciamento em atraso é infração gravíssima (artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB): multa de R$ 191,54, sete
pontos na carteira, além de apreensão e remoção do veículo. Já conduzir sem portar o documento, mesmo que o licenciamento esteja em dia, é infração leve

(artigo 232 do CTB): multa de R$ 53,20, três pontos na carteira e retenção do veículo
até que o CRLV seja apresentado.

A taxa de licenciamento para o exercício 2015 é de R$ 72,25, e pode ser paga pela
internet, caixas eletrônicos ou nas agências dos bancos credenciados. Ao realizar o
licenciamento é preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas.

Para receber o documento via Correios é necessário pagar o valor adicional de R$
11, referente à postagem. A entrega é feita em até sete dias úteis, mas o endereço
precisa estar atualizado no Detran; caso contrário, não será possível realizar a entrega,
e o proprietário terá que retirar o documento em uma unidade de atendimento.

Quem preferir retirar o documento em um posto de atendimento deve apresentar o
comprovante de pagamento do licenciamento em uma das unidades do Detran
(Aricanduva, Armênia, Interlagos, estação Marechal Deodoro do Metrô ou Raposo
Shopping) ou no Poupatempo (Cidade Ademar, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Sé).
Nesse caso, será solicitado um documento de identificação e o comprovante de
pagamento. A entrega poderá ser solicitada, também, por procurador, portan-
do procuração original e cópia do RG do proprietário do veículo; ou por pa-
rentes próximos (pais, filhos, irmãos e cônjuge), apresentando documento que
comprove o grau de parentesco.

Dúvidas? Acesse: www.detran.sp.gov.br

Veículos com placas finais 5 e 6 devem ser
licenciados até o fim de agosto

Valor de R$ 72,25 deve ser pago na rede bancária. Quem preferir pode

receber o documento pelos Correios, com taxa de entrega de R$ 11

Calendário de licenciamento

no Estado de São Paulo:

* Até o último dia útil de cada mês

Ações de taxistas contra Uber estão sendo investigadas pelo Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão federal vincu-
lado ao Ministério da Justiça, abriu inquérito para investigar a conduta de repre-
sentantes dos taxistas contra o aplicativo Uber. Os diretórios de estudan-
tes da Universidade de Brasília (UnB) e do Centro Universitário de Brasília
(Uniceub) denunciaram o Sinpetaxi/DF, Simtetaxi/SP, Associação Boa Vista
de Taxi e uma pessoa física por conduta anticompetitiva.

O Sindicato dos Permissionários de Táxi e Motoristas Auxiliares do
Distrito Federal - Sinpetaxi/DF e o Sindicato dos Motoristas e Trabalha-
dores nas Empresas de Táxi no Estado de São Paulo - Simtetaxi/SP, estão

Representantes dos taxistas podem ser punidos por inibir a livre concorrência

lutando pela proibição do Uber no Brasil. Já o Cadê afirmou que vê indíci-
os de infrações previstas na Lei de Defesa da Concorrência por parte dos
taxistas.

Caso o Cade decida por punir os denunciados, os sindicatos de táxi podem
ser multados entre R$ 50 mil e R$ 2 bilhões. Já a Associação Boa Vista de Táxi,
por ser uma empresa, pode ser obrigada a pagar de 0,1% a 20% de seu
faturamento. Além disso, há outros tipos de penalidades, como proibições de
contratos com instituições financeiras, parcelamentos de débitos fiscais e partici-
pação em licitações. O processo não tem data para ser finalizado.
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     Para descontrair...

Caldinho de Feijão

Bata no liquidificador o feijão já cozido e temperado, passe pela peneira e
se necessário acrescente água até obter 2 e ½ litros de caldinho de feijão.
Reserve.

Frite o bacon e a lingüiça calabresa. Junte o caldinho de feijão, a massa e
deixe cozinhar por cerca de 6 minutos.

Bata o biscoito no
liquidificador até obter uma faro-
fa. Refogue o alho no azeite,
acrescente a farofa de biscoito, a
pimenta dedo de moça e a
salsinha e deixe fritar por 2 minu-
tos. Retire o caldinho de feijão do
fogo e sirva imediatamente, pol-
vilhado com a farofa de biscoito.

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

1/2 embalagem de macarrão tipo Argola
3 colheres (sopa) de azeite

Sal, pimenta dedo de moça e salsinha a gosto
1 xícara (chá) de bacon em cubos

1 embalagem de biscoito Cracker 200g
2 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de linguiça calabresa em cubos
½ kg de feijão

Foto: Divulgação

A loira chega à autoescola vestida de goleira.

O instrutor, curioso, pergunta:

Por que está vestida assim?

A loira responde:

Você disse que o celta estava ocupado

e que iria me treinar no gol...
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O vereador Salomão Pereira
participou, em 16 de julho, de um
debate promovido pela ala jovem
do PSDB sobre o aplicativo Uber
e o transporte de passageiros.
Participaram do encontro Daniel
Mangabeira - Diretor de Políticas
Públicas do UBER no Brasil,
André Florence - Diretor da Em-
presa 99 Taxis, Guto Belchior -
Presidente do Instituto de Forma-
ção de Líderes de SP o vereador
Salomão Pereira.

Vereador Salomão Pereira confronta
representante do UBER no Brasil

Salomão e Daniel

Mangabeira

participaram

de debate e ficaram

em posições opostas

Na ocasião o vereador não mediu
esforços em defesa dos taxistas da ci-
dade de São Paulo. Salomão afirmou
categoricamente que o UBER é uma
arapuca, chamou de estelionato a de-
claração de capital social de apenas R$
1.000 da empresa e disse que o Uber
não transmite confiança. “As pessoas
que trabalham com essa arapuca cer-
tamente serão enganadas no futuro.
Não podemos dar espaço para esse
tido de serviço em nosso país”, afir-
mou Salomão.

O vereador disse também que
o app está desafiando o poder
legislativo, executivo e judiciário
do Brasil, e que essa atitude pode
resultar em cadeia. Dirigindo-se di-
retamente a Daniel Mangabeira
Salomão afirmou que táxi é táxi em
qualquer lugar do mundo. “Táxi é
o meio de transporte que transmi-
te segurança, com motoristas iden-
tificados em vários órgãos, muito
diferente dos motoristas do Uber”.

Ainda falando com Mangabeira

o vereador perguntou por que o
UBER não t rabalha com os
taxistas legalizados para atender os
passageiros ,  a  exemplo do
aplicativo 99 Táxis e outros.
Salomão disse também que os
taxis tas  não são contra  o
aplicativo, mas sim contra a for-
ma de trabalho do app. Ao final,
Daniel Mangabeira respondeu não
ter interesse em trabalhar com
taxistas, porque o serviço ofere-
cido pelo UBER não é táxi.

Foto: Karina Dadalt

Confira a íntegra do PL 166/2015:
“Dispõe sobre a circulação do Transporte Individual de Passageiro (Táxi),

nas faixas de ônibus e corredores exclusivos no município de São Paulo, e dá
outras providências”.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
Art. 1° - Fica assegurada no Município de São Paulo a circulação do Trans-

porte Individual de Passageiros (Táxi), durante 24 horas, com ou sem passagei-
ros, nas faixas de ônibus à direita.

Art. 2° - Nos corredores exclusivos à esquerda das vias, fica permitida a circulação,
a qualquer hora do dia ou noite, quando o veículo estiver ocupado com passageiro.

Art. 3° - A Secretaria Municipal de Transportes sinalizará com placas
indicativas, em todas as vias de circulação específicas de que trata esta lei, com

Projeto tornará lei a circulação
dos táxis nas faixas e corredores

PL apresentado pelo vereador Salomão foi

aprovado na Comissão de Constituição e Justiça

O Projeto 166/2015, de autoria
do vereador Salomão Pereira
(PSDB) tornará lei a circulação dos
táxis nas faixas de ônibus, 24 horas
todos os dias, com ou sem passagei-
ros, e nos corredores à esquerda,
também por 24 horas, com passa-

geiros. Em 05 de agosto a Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara
Municipal deu parecer favorável ao PL,
por unanimidade.

“Os taxistas sempre foram minha
base eleitoral, e estou lá para defendê-
los em todos os aspectos”, afirmou o

vereador Salomão. Segundo o parla-
mentar, agora sim os profissionais da
praça da cidade de São Paulo possu-
em um representante político.

O PL se torna necessário para ga-
rantir aos taxistas o direito de circula-
ção, que hoje pode ser revogado a

qualquer momento por se tratar de
uma Portaria. Caso seja aprova-
do em duas votações e sanciona-
do pelo  prefe i to  Fernando
Haddad, o projeto irá se tornar lei
e trará mais tranquilidade para
toda a categoria, agora e no futuro.

os seguintes dizeres: “Permitido ônibus e táxi”.
Art. 4º - Não será permitido o embarque e desembarque de passageiros usu-

ários de táxis nos corredores exclusivos a esquerda, o qual será permitido ape-
nas nas faixas à direita.

Art. 5° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação
orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se necessárias.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da sua publicação. Com efeito, 30 dias após sanção.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões. Às comissões competentes.
São Paulo, 16 de março de 2015.
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Moradores do CDHU pedem

apoio ao vereador Salomão
Salomão procura Diretor do CDHU para

cobrar melhorias em conjunto habitacional

O gabinete do vereador Salomão
Pereira está sempre de portas aber-
tas para receber todos os cidadãos
de São Paulo. Recentemente mora-
dores do condomínio Residencial
Nova Vida (Conjunto Habitacional
Butantã) pediram a ajuda do ve-
reador para resolver uma questão
que se arrastava há tempos: vári-
os apartamentos apresentaram
problemas estruturais e de manu-
tenção, e a reforma realizada pela
construtora não resolveu definitiva-
mente o problema.

Diante do impasse Salomão pro-
curou o CDHU (Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urba-
no) para cobrar melhorias. O verea-
dor foi recebido pelo Diretor Presi-
dente da Companhia, Engenheiro
Marcos Penido, e também pelo Di-

retor Técnico Aguinaldo Quintana, que
ouviram atentamente o caso se com-
prometeram a encontrar uma solução.

“Eu colocou o meu gabinete à dis-
posição de todos, já que sou verea-
dor do município de São Paulo. Nos
empenhamos para solucionar cada
caso, uns mais rapidamente, outros
demoram um pouco mais, mas só es-
tou satisfeito quando tudo é resolvi-
do”, lembrou o vereador.

No gabinete de Salomão, na
Câmara Municipal de São Paulo,
há uma equipe de assessores para
atender as demandas de todas as
áreas. O atendimento dos taxistas
é realizado pelo assessor Conrado
Carneiro Neto, ex-diretor do DTP
(Departamento de Transportes Pú-
blicos), que possui amplo conheci-
mento sobre a atividade.

Gabinete do Vereador Salomão Pereira

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí 100 – 6º andar – sala 616
CEP 01319-900 – São Paulo – SP

Assessor Conrado Carneiro Neto, Diretor Presidente do CDHU Marcos R. Penido, Vereador

Salomão Pereira e Diretor Técnico do CDHU Aguinaldo L. Quintana.

Foto: Gerência de Comunicação Social da CDHU
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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

Se a empresa que você atende exige

nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP: associe-se e
tenha uma série de vantagens

ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Clínica Médica São Francisco:

Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, es-

posa e filhos, com direito a incluir até
seis dependentes, sem carência de ida-
de. Exames: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendimen-
to emergencial com hora marcada gratui-
tos. Preço especial para tratamento. Aten-
dimento para o titular e familiares.

Odontologia Especializada – Clíni-

ca Dra. Fabiana Cavallaro:

Rua Conselheiro Saraiva, 404 –
Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-
1922

Profissionais de todas as especiali-

dades, flexibilidade de horários para

taxistas e formas especiais de pagamento.

Clube Plêiades Parque Aquático
Mensalidade familiar: R$ 47,10 +

Carteirinha individual: R$ 10 (pago

uma única vez).

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.
Dr. Davi Grangeiro da Costa

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

civil e família.

Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios

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

Confira as especialidades atendidas:

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

O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA
COOPETASP ATENDE SÓCIOS,

EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES
E O PÚBLICO EM GERAL.

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015

Atendimento aos sócios e não sócios.

O documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a compra

do carro 0 km ou lucro cessante

* Contagem de tempo para

aposentadoria

* Recurso administrativo

junto ao INSS

* Revisão de aposentadoria

* Aposentadoria especial por

tempo, acidente, doença...

* Beneficio do INSS por acidente

Assistência exclusiva
para aposentadorias

todas
as quartas-feiras:

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana

Telefone 11 2081-1015

atendimento@coopetasp.com.br
www.coopetasp.com.br

Conforme assegura a Constituição
Federal, ninguém é obrigado a se
associar ou se manter associado.

Assoc
ie-se
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Chegamos ao ponto onde a mai-
oria pensasse que nunca fosse che-
gar. O grande predador (Rede Glo-
bo) pondo as suas garras para fun-
cionar, e desta vez a caça são os
taxistas: 33 mil só na capital de São
Paulo, sendo que o número não tra-
duz a força que poderia ter politi-
camente e nas manifestações.

Dispersados ao longo de déca-
das, reflexo da política e da vaida-
de no próprio meio, onde a ponta,
ou seja, a cabeça, simplesmente
abaixou como se dissesse: que se
dane todos. A união faz a força.
Mas a força da discórdia, simples-
mente, jaz.

Eis a realidade, dura e cruel. Que
Deus possa livrar os taxistas da
boca deste grande predador.

Lacerda - taxista

Comprei um táxi financiado pelo
Banco do Brasil, e no momento da
venda fiz um seguro na própria
agência do banco. Cinco meses
depois da compra meu carro foi
roubado, e imaginei que o proce-
dimento em caso de sinistro seria
simples, mas me enganei: somente
fui ressarcido dois meses depois.

Eu providenciei a documentação
solicitada, mas sempre diziam faltar al-
gum documento. Com isso, precisei
vender o carro particular da minha es-
posa para pagar as contas e dar entra-
da em outro táxi para voltar a traba-
lhar. Tive até que contratar um corre-
tor de seguros para agilizar meu pro-
blema.

Quero alertar a categoria para não
fazer esse tipo de seguro em agências
bancárias, porque na hora em que pre-
cisamos não temos nenhum respaldo.
Até recebi um e-mail do Banco do
Brasil dizendo que eu não deveria
procurá-los. Seguro casado não é um
bom negócio.
João Marcos de Carvalho – taxista

Eu sou suspeita para falar deste jornal, pois gosto muito desde que o co-
nheci. Foi carinho a primeira leitura. Desta vez estou entrando em contato
para homenagear o Sr. Ari Lopes da Fonseca, que não conheço, mas acho
que as coisas boas devem ser divulgadas e valorizadas.

Senhor Ari, meus parabéns pelo seu lindo Poema do Amigo. Só uma pes-
soa muito amiga tem cabeça para escrever coisas tão verdadeiras. Em agra-
decimento a esta linda mensagem envio um acróstico em resposta:

A migo é coisa pra se guardar...
R eceber, doar, emprestar, pois os amigos nos
I nspiram a sermos melhores...

L evam-nos, buscam-nos, e
O s verdadeiros estão sempre
P resentes
E m nossas vidas...
S empre, na alegria, na tristeza...

D ia, noite,
A qualquer hora...

F azem da amizade uma família e
O rganizam de alguma maneira
N ossas vidas...
S abem como somos
E também como estamos...
C ompartilham tudo, até
A s roupas, etc., etc...

Maria Helena Sampaio - leitora
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Baixe o aplicativo TAXISP
e melhore seu faturamento

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.

O aplicativo TAXISP foi cria-
do para melhorar o faturamento
do taxista. Por isso, aceita ape-
nas o cadastro de táxis regulari-
zados, com a apresentação de
alvará e condutax dentro da va-
lidade.

Para os passageiros o
TAXISP transmite a segurança de
contar com profissionais prepa-
rados, cadastrados e fiscalizados
pelo DTP (Departamento de
Transportes Públicos).

O aplicativo é totalmente gra-
tuito, e compatível com tablets
e smartphones (com Android e
IOS). Possui uma linguagem
bastante simples e intuitiva, e até
mesmo pessoas pouco familia-
rizadas com a tecnologia terão
facilidade para utilizá-lo.

O aplicativo TAXISP trabalha

apenas com taxistas legalizados
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIO-
NAIS Pirelli Firestone Goodyear

Bridgstone Michelin Carros Pick

ups e utilitários Aro 13 ao 17 To-

das as medidas Bom preço F:7724-

1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br
Procuro alvara para

Transferencia, temos interessados

– Consulte – Waldemar Mendes

– Rua: Siqueira Bueno, 2181 –

sala: 3-Fone: 7853-4196 / 9.8585-

5988.

Administração e Consultoria,

colocação de 2°motorista–

Consulte – Waldemar Mendes -

Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:

3-Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.

Vende-se ou Troca por carro, Apto

2dorm, em Itaquaquetuba F: 9.6521-

5062 (oi) / 9.5197-4816 (tim)c/ Valter.

VENDO SPIN 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO  Tratar

Tels.: (11) 96865-1106.

Lider taxi: Alugo direito prefixo 008,

99reais F: 9.9964-8858 / 2621-0452

ventura_orlandino@hotmail.com

PROCURO CO-TITULAR
URGENTE Preciso trabalhar

urgente! Tratar Tels.: (11) 96828-

1200/95863-6429.

Vendo Logan 2010/20111.6

completo e transfiro alvara no centro

F: 9.4907-6488(tim) / 9.6154-2641

(oi) / 9.8887-2010(claro) c/Oliveira.

Vende-se Meriva 2012, procuro co-

proprietario e transfiro alvara ponto

livre F: 9.4909-0595 / 9.4422-3723

c/ Nino.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE
Tratar Tel.: (11) 7726-4620.

Transfiro alvara c/Meriva 2008 em

radio F: 9.6690-7878 c/ Amanda.

TRANSFIRO ALVARÁ PONTO
ZONA SUL Tratar Tel.: (11) 7820-

4320.

Transfiro alvara livre ou procuro

co-proprietario para alvara livre e

Vendo Longa 2010 particular F:

7000-6226 / 9.9702-3976.

VENDO SPACEFOX 2012 E
PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  Tratar Tel.: (11)

96828-1200.

Vendo Spin2013/2013, completa,

baixa km e transfiro alvara F:3976-

1832 c/ Osvaldo após as 16h00.

Vendo Corsa classic 1.0, 2011/

2012 e transfiro alvara c/ponto em

Hotel no Jardins F: 9.7457-1938

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

Henrique.

VENDO MERIVA 2012 E
PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  Tratar Tels.: (11)

7726-4620.

Transfiro alvara c/ ponto na Bela

Vista F: 2741-0817 / 9.4828-8620

c/Sergio.

Procuro taxi meio periodo ou

integral,mora mesmo local há 36

anos, dou ate 1.000,00 quem me

ajudar F: 9.5291-0885.

Vendo Spin 13/14, baixa km, otimo

estado , particular cor branca F:

9.4003-7605 / 9.9631-9701 c/

Elizeu.

Vendo Cobalt 014, completo e

transfiro alvara F: 9.4734-8650.

Ofereço-me p/ trabalhar como

preposto ou 2°motorista, resd zn sul,

casa propria c/ garagem F: 9.8300-

3085 (tim) c/ José.

Instalar uma câmera de segurança
custa menos do que você imagina. A
instalação sai por apenas R$ 250, e o
custo mensal de armazenamento das
imagens e manutenção de todo o sis-
tema fica em R$ 45, mais o valor da
conta de telefone. O aparelho celular,
que será utilizado para a câmera, está
sendo disponibilizado na Coopetasp
(Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo), com pagamento facilitado.

O funcionamento da câmera de se-
gurança é simples: as imagens são cap-

Adquira uma câmera de
segurança por menos
do que você imagina

Tenha mais segurança em seu

trabalho com um custo acessível

Foto: Mario Sergio de Almeida

tadas pela câmera acoplada ao para-
brisa do carro, e transmitidas em tem-
po real para uma central. Como o
armazenamento da filmagem é feito
fora do veículo, mesmo que o carro
seja roubado ou destruído é possível
a identificação dos criminosos.

Todos os táxis equipados com o
sistema possuem um selo que infor-
ma os passageiros sobre a filmagem.
Com isso, se uma pessoa mal intenci-
onada entrar no táxi desistirá de co-
meter o crime ao saber que seu rosto
será identificado com facilidade.

Entre em contato com a Coopetasp:

11 2081-1015

Dia 26 de julho foi

comemorado o Dia dos Avós
Avó

Mãe da minha mãe
Enquanto eu viver não te deixa-
rei só,
Você que cuidou da minha mãe
Quero cuidar da senhora minha
avó

Minha avó te amo com todo res-
peito.
Dou-te todo meu carinho,
Também quero ficar velho
E brincar com meus netinhos

Avó agradeço por tudo que faz
Sei que seu carinho é a todo o
momento,
Quando está longe de mim
De saudade quase não aguento

Avó, a senhora já foi criança
Agora é a minha vez 
Amanhã serão meus filhos e
meus netos
Desejo que continue com toda
sua lucidez

Avó que faz a comida gostosa
Avó que acolhe todos os netos,
Senhora que dá todo carinho
Recebeu-nos de braços abertos

Sabemos que por Deus será cha-
mada
Mas continuam os frutos que plan-
tou na terra,
Com sua luta, sua gloria, só com a
morte
Que essa missão se encerra.

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.




