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O Projeto de Lei 134/2015, de Salomão Pereira, irá
contribuir para a inclusão social do portador de deficiência
visual permitindo que cães-guias ingressem nos táxis. Para
discutir o tema o vereador esteve no programa de rádio
Show do Figueiredo em 17 de agosto, com a deputada
federal Mara Gabrilli e a deficiente visual Daniela Kovács,
acompanhada de seu cão-guia Basher. Daniela afirmou que
ainda encontra resistência ao usar
táxi em São Paulo. Pág. 10

Feirão do Táxi em
03/10: vem aí o
maior evento de
negócios
da categoria

Fotos: Mario Sergio de Almeida

Projeto de lei que regulamenta
cães-guias nos táxis é aprovado na CCJ

Votação do PL 349
está marcada para 09/09
Dia 18 de agosto Jilmar Tatto, Secretário Municipal de Transportes, se reuniu com os vereadores integrantes da Comissão de Trânsito e Transportes,
Salomão Pereira, Toninho Paiva, Senival Moura, Vavá dos Transportes e
Ricardo Young para tratar do PL 349. Salomão defendeu que a data de
votação do projeto fosse mantida (09/09), e pede que os taxistas compareçam à Câmara nesse dia. Pág. 14

Taxi Executivo
“Luxo” oferece
serviço seguro
ao empresário
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Neste dia as montadoras estarão
oferecendo condições especiais
para os taxistas que apresentarem
suas cartas de isenção: venha comprar seu veículo zero quilômetro
com vantagens exclusivas. Pág. 20

Um táxi 0 km
atrai mais passageiros
Ao adquirir 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

Com uma frota de 160 automóveis luxuosos, entre eles uma
Mercedes Benz E250, a categoria
conta com 35 carros blindados, 60
motoristas bilíngues e oito poliglotas, que falam de árabe a
mandarim. Pág. 02
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Sem planejamento nada funciona
Cobrado pela imprensa e pela população por não cumprir metas e compromissos de campanha em áreas
como habitação, saúde, educação, entre outras, o prefeito Fernando Haddad
usa e abusa do marketing das ciclovias
para desviar a atenção de um dos
grandes problemas de seu governo: a
incapacidade de planejamento, algo
evidente na construção da malha
cicloviária da cidade.
Do ano passado para cá a prefeitura, sem critérios e projetos discutidos previamente com moradores e
comerciantes, implantou 238 km de

ciclovias e ciclofaixas, sendo que a meta
é atingir 400 km. E quando o assunto
em questão é segurança no trânsito,
essa grande extensão de espaços – segregados ou não – reservados aos ciclistas já pode ser ignorada pelos motoristas, em particular os taxistas que, por
dever de ofício passam o dia circulando
com seus carros pelas ruas da cidade.
Deficientes em sinalização e outros itens de segurança, como condição do asfalto, muitas das ciclovias
se apresentam como verdadeiras armadilhas tanto para os usuários quanto
para os motoristas.

Mas mesmo que nossas ciclovias tivessem sido concebidas com traçados
corretos e seguros, sobraria outro grande
problema não abordado pela gestão
municipal: a falta de campanhas
educativas nos meios de comunicação, de modo a criar bases para a
consolidação de uma cultura de uso
e respeito a esse novo sistema de
mobilidade urbana.
As duas mortes – do idoso de 78
anos e da criança de 9 anos – ocorridas
na semana passada em ciclovias (Zona
Leste e Minhocão), expõem claramente essa lacuna. É preocupante ver a

prefeitura estimular o uso de bicicletas sem se preocupar em orientar ciclistas, pedestres e motoristas, além
de continuar omissa na realização de
melhorias no modal cicloviário.
Mais uma vez vale o apelo para que
a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) empenhe todos os esforços possíveis em práticas de educação no trânsito, algo que, infelizmente
foi deixado de lado pela atual gestão
municipal.
Vereador Salomão Pereira (PSDB)
Acompanhe também pelo facebook:
salomaopereira-vereador

TOQUE INFORMAL

Taxi Executivo “Luxo”
Foto: Mario Sergio de Almeida

Fundado há quarenta anos com uma
frota de 160 carros sedan de luxo, entre
eles um Mercedes Benz E250, o táxi Executivo “Luxo” é realmente a elite dos taxistas
de São Paulo. A categoria conta com motoristas bem vestidos, com treze pontos
nos mais luxuosos hotéis da capital, trinta
e cinco carros blindados, sessenta motoristas bilíngues e oito poliglotas, que fa-

lam de árabe a mandarim.
Segundo Nilson Carvalho, representante do grupo, a maioria da clientela é formada por turistas e executivos estrangeiros.
Carvalho informou ainda estar pleiteando
junto à Secretaria de Transportes mais 340
“autorizações” – alvarás, para ampliar a frota e prestar um melhor serviço ao executivo
que usa esse meio de transporte.
Entre os motoristas conhecemos um
alagoano muito simpático e falante que dirige uma Mercedes, formado em administração e sociologia, que decidiu pela praça

escolhendo o atendimento ao executivo.
Geraldo, o taxista sociólogo, antes trabalhava em uma multinacional, mas hoje se sente
realizado na profissão. Já Tiago, um dos mais
jovens, disse à nossa reportagem que um
passageiro inglês, depois de lhe dar uma
gorda gorjeta, disse que o serviço prestado
pelo táxi Executivo “Luxo” paulista está entre os melhores do mundo, devido à segurança e cordialidade do atendimento.
Os taxistas servem aos passageiros água,
chocolate entre outros mimos. Não se falou
em cifras, mas a maioria viaja anualmente ao

exterior. Com uma frota composta de carros top de linha como Azera, Cadenza e
outros, o táxi luxo realmente pode estar
entre os melhores do mundo.
Nilson Carvalho falou à nossa coluna
que em breve novos hotéis serão inaugurados, e a demanda pelo serviço do
táxi luxo deve aumentar. Porém, é necessário o apoio da Secretaria de Transportes para aumentar a frota.
José Pessoa de Araújo
pessoadearaujo@hotmail.com
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GNV Anchieta ignora crise
e inaugura filial no ABC
Empresa mostra que
trabalho sério traz resultados
Fotos: Mario Sergio de Almeida

No mercado desde 1997 a empresa GNV Anchieta inaugurou este
mês uma filial para atender os clientes da região do ABC e Mauá.
Luciano Leone, Everaldo Melo e
Marcelo Palomo, sócios da empresa, destacam que o trabalho sério
proporcionou o crescimento, mesmo
em tempos de crise econômica.
“Os clientes conhecem nosso trabalho e recomendam para os amigos, e por isso foi necessário abrir
uma filial para atender a demanda.
Estamos felizes porque a crise não

nos afetou, e iremos manter nosso nível de seriedade para que nossos clientes fiquem cada vez mais satisfeitos”,
afirmou Luciano.
Instale Gás Natural de 5ª
Geração na GNV Anchieta
Na GNV Anchieta a instalação do
Kit GNV de 5ª Geração é realizada
no mesmo dia. “Se o carro chega aqui
às 8h da manhã, entregamos tudo
pronto no mesmo dia. Por isso recebemos clientes até de cidades do interior”, lembrou Luciano.
A GNV Anchieta trabalha com

equipamentos das marcas Landirenzo
e BRC, e realiza também a parte burocrática da instalação do gás natural veicular. Luciano afirma que a
empresa cuida de toda a documentação junto ao Detran e, se o cliente preferir, leva o carro para a vistoria no Inmetro depois de concluído o trabalho.
Pela qualidade do trabalho prestado a GNV Anchieta instala gás natural
em veículos zero quilômetro adquiridos
nas concessionárias Itavema e
Viamar. A vantagem desse sistema
é que o proprietário já sairá com o
carro novo pronto, e sem perder a
garantia de fábrica.
A partir de R$ 3.300 é possível instalar um kit GNV de 5ª Geração na
GNV Anchieta e economizar muito
com combustível. “Em seis meses o
taxista terá o retorno desse investimento, porque a economia mensal com o
gás natural passa de 60%”, finalizou
Luciano.

GNV Anchieta
Via Anchieta 1.103
Sacomã
Tel.: 11 2914-2157
Avenida dos Estados 1.584
São Caetano do Sul

Tel.: 11 4227-3242
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
A Folha do Motorista publica a lista de transferências de alvarás, deferidas e indeferidas, dos últimos dias. Se o seu pedido foi aceito procure
o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo é de 30 dias a partir da data de publicação.
DIÁRIO OFICIAL DE 11/08/15
2015-0.183.417-3 Vanderlei Albino. Transferência de alvará de estacionamento nº 023.32922. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 13/08/15
2015-0.182.140-3 Paulo Silvestre da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.189-29. Deferido.
2015-0.182.773-8 Edith Pereira Nascimento. Transferência de alvará de estacionamento nº
005.486-26. Deferido.
2015-0.183.183-2 José Carlos Sincerre.
Transferência de alvará de estacionamento nº
003.260-20. Deferido.
2015-0.187.400-0 Marcelo Alves de
Menezes. Transferência de alvará de estacionamento nº 032.024-29. Deferido.
2015-0.188.666-1 Jesse Alexandre Barbosa. Transferência de alvará de estacionamento nº
004.578-25. Deferido.
2015-0.190.217-9 Antonio Marino de Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.397-20. Deferido.
2015-0.190.737-5 Antonio Garcia. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.42325. Deferido.
2015-0.193.665-0 Miguel Nunes Siqueira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
011.042-25. Deferido.
2015-0.194.829-2 Cosmo Roberto. Transferência de alvará de estacionamento nº 027.76227. Deferido.
2015-0.194.937-0 Manoel Afonso da Costa. Transferência de alvará de estacionamento nº
004.855-27. Deferido.
2015-0.195.415-2 Milton Dias da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
030.556-20. Deferido.
2015-0.196.164-7 Isnalde Ferreira Roque.
Transferência de alvará de estacionamento nº
022.610-22. Deferido.
2015-0.197.133-2 João Francisco dos Santos. Transferência de alvará de estacionamento
nº 007.087-20. Deferido.
2015-0.197.713-6 Dermeval Candido da

Silva. Transferência de alvará de estacionamento
nº 015.272-23. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 14/08/15
2013-0.367.021-2 Elvira Thumasia
Rodrigues. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.196-25. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 15/08/15
2015-0.184.880-8 Aderlita Andrade Bôer.
Transferência de alvará de estacionamento nº
021.210-26. Deferido.
2015-0.185.992-3 Joaquim Francisco
Apezzato. Transferência de alvará de estacionamento nº 006.407-27. Deferido.
2015-0.187.479-5 Cristiane Santos Santana
Fabiano. Transferência de alvará de estacionamento nº 040.142-27. Deferido.
2015-0.187.514-7 Elizeu de Souza Teixeira
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 028.152-22. Deferido.
2015-0.187.536-8 André Sane Vinolo. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.09028. Deferido.
2015-0.187.880-4 Izaurina Muniz de Souza.
Transferência de alvará de estacionamento nº
026.563-29. Deferido.
2015-0.189.620-9 Carlos Alberto Piffer.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.004-29. Deferido.
2015-0.194.390-8 Tatiana Geraldo de Oliveira Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 019.085-29. Deferido.
2015-0.194.778-4 Francisca do Nascimento
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 004.588-21. Deferido.
2015-0.195.783-6 Mirian Laporte Nery
Taveirós. Transferência de alvará de estacionamento nº 011.200-26. Deferido.
2015-0.198.910-0 Jair Tavares. Transferência de alvará de estacionamento nº 023.804-20.
Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 19/08/15
2014-0.216.870-1 Widney Jackson Santos
Lacerda. Transferência de alvará de estacionamento
nº 014.564-23. Deferido.
2015-0.189.392-7 Rogério Girotto. Transfe-

rência de alvará de estacionamento nº 011.227-20.
Deferido.
2015-0.189.546-6 Henrique Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 037.938-26.
Deferido.
2015-0.189.602-0 Rogério Camargo. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.59920. Deferido.
2015-0.189.870-8 Rodnei Oliveira da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.494-28. Deferido.
2015-0.190.327-2 Sandra Regina Ribeiro da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento
nº 000.462-21. Deferido.
2015-0.190.525-9 Paulo Henrique Correia
Lacanna. Transferência de alvará de estacionamento nº 017.216-23. Deferido.
2015-0.190.747-2 Marcos de Mello. Transferência de alvará de estacionamento nº 013.31221. Deferido.
2015-0.190.902-5 Gilberto Barbosa Leal.
Transferência de alvará de estacionamento nº
032.866-22. Deferido.
2015-0.191.057-0 Sonia Maria Miranda Barbosa. Transferência de alvará de estacionamento
nº 000.740-20. Deferido.
2015-0.192.335-4 João Henrique Herreira
Lima. Transferência de alvará de estacionamento
nº 013.950-25. Deferido.
2015-0.192.502-0 Alexandre de Moura
Ferreira. Transferência de alvará de estacionamento nº 026.011-25. Deferido.
2015-0.192.909-3 Sandro Cerqueira de Oliveira. Transferência de alvará de estacionamento
nº 035.065-25. Deferido.
2015-0.192.951-4 Fernando Oliveira dos Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº
026.858-25. Deferido.
2015-0.193.436-4 Claudia de Freitas Solano
da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 001.164-24. Deferido.
2015-0.193.920-0 Cicera Solange da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
001.350-20. Deferido.
2015-0.194.066-6 Marcos Antonio da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
014.270-24. Deferido.
2015-0.195.494-2 Walter Alexandre Pinto de

Azevedo. Transferência de alvará de estacionamento nº 019.733-20. Deferido.
2015-0.195.521-3 David Meireles de Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº
036.444-21. Deferido.
2015-0.195.586-8 Carlos Alberto Jordão.
Transferência de alvará de estacionamento nº
038.907-24. Deferido.
2015-0.195.652-0 Geraldo Magela da Rocha. Transferência de alvará de estacionamento
nº 024.549-20. Deferido.
2015-0.195.662-7 Marcio Luis Rodrigues.
Transferência de alvará de estacionamento nº
003.915-22. Deferido.
2015-0.196.079-9 João Mauricio Sapeli.
Transferência de alvará de estacionamento nº
033.897-23. Deferido.
2015-0.196.546-4 Marcelo Feliciano de
Freitas. Transferência de alvará de estacionamento nº 005.401-29. Deferido.
2015-0.197.049-2 Kátia Silene Nunes de
Oliveira Ferreira. Transferência de alvará de estacionamento nº 026.747-26. Deferido.
2015-0.197.268-1 Erasmo Carlos da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
027.985-22. Deferido.
2015-0.197.358-0 Renata Cremon. Transferência de alvará de estacionamento nº 006.35421. Deferido.
2015-0.198.336-5 Luiz Sergio Honório de
Oliveira Ribeiro. Transferência de alvará de estacionamento nº 036.336-24. Deferido.
2015-0.198.680-1 Elias de Paula Pena. Transferência de alvará de estacionamento nº 019.72227. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 20/08/15
2013-0.093.979-2 Antonio Carlos Sales Cardoso. Transferência do alvará de estacionamento
nº 013.064-21. Indeferido.
2015-0.192.544-6 Leonardo de Oliveira Castro. Transferência de alvará de estacionamento nº
022.107-20. Deferido.
2015-0.193.100-4 João Dorival Mathias
Paulino. Transferência de alvará de estacionamento nº 006.255-23. Deferido.
2015-0.195.018-1 Danilo Ferras Costa.
Transferência de alvará de estacionamento nº
027.241-20. Deferido.
2015-0.197.036-0 Wosley
Everton dos Santos. Transferência
de alvará de estacionamento nº
006.331-27. Deferido.
2015-0.198.799-9 Silvio
Romero Cavalcanti. Transferência
de alvará de estacionamento nº
020.973-20. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/
08/15
2015-0.187.933-9 Paulo de
Andrade Góis. Transferência de
alvará de estacionamento nº
004.861-24. Deferido.
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Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no
Diário Oficial mudanças estruturais em alguns pontos de
táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 12/08/15
Portaria nº 122/15 - DTP. GAB.
Amplia o espaço físico e diminui o índice de rotatividade do ponto privativo nº 3039 (C.L.P. 03.04.051-9) para estacionamento de táxi, categoria
comum, na Rua Tiers, oposto ao nº 155 (lado par), entre a Rua Vitor Hugo
e a Rua Alexandrino Pedroso, com 2 segmentos. 1º Segmento: na Rua Tiers,
do lado par da Rua Alexandrino Pedroso, capacidade para 3 vagas; 2º
Segmento: Rua Tiers, capacidade para 3 vagas; Extensão Total: 30 metros;
Capacidade: 6 vagas; Índice de rotatividade: 2,5 carros por vaga; Total de
Permissionários: 15 permissionários.
Portaria nº 121/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto livre (C.L.P. 17.10.515-3) para estacionamento de
táxi, categoria comum rádio, na Rua Caetano José Batista, lado ímpar, entre
a Rua Pedro Noel e a Av. Morumbi, capacidade para 5 vagas.
Portaria nº 120/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2265 (C.L.P. 10.10.008-3) para estacionamento de táxi, categoria comum, da Rua Italva, lado par, para a Rua
Guilherme Bebiano Martins, lado par, altura do nº 324, entre a Rua Dom
Vilares e a Rua Marques de Lajes, capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 1 carro por vaga, totalizando 3 carros.
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Veículos homologados para o serviço de táxi em SP
A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos
homologados para o serviço de táxi da capital paulista. Antes de adquirir seu
carro zero quilômetro, verifique sempre a homologação.
DIÁRIO OFICIAL DE 12/08/15
Portaria nº 117/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca Marca HONDA, Modelo HRV, Versão LX CVT, Código
DENATRAN 153760, para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO
e ESPECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender
aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
Portaria nº 118/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca HONDA, Modelo HR-V, Versão LX MT, Código DENATRAN
153763, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁDIO E ESPECIAL na Cidade de São Paulo. O veículo
especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 14/08/15
Portaria nº 123/2015 – DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VOLKSWAGEN, Modelo
GOL, Versão TL MC, Código
DENATRAN 154848, para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de

Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias COMUM e COMUMRÁDIO na Cidade de São Paulo. O
veículo especificado deverá atender
aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
Portaria nº 119/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca CHEVROLET, Modelo
ÔNIX, Versão 1.0 MT SEL, Código DENATRAN 149593, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias COMUM e COMUM-RÁDIO na Cidade de São
Paulo. O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/08/15
Portaria nº 124/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo JETTA,
Versão CL AA, Código DENATRAN
151232, 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.
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São Paulo não se
resume a ciclovias
Parece que a atual administração
municipal elegeu uma bandeira e segue firme em torno dela: as ciclovias.
Mas, segundo o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e
Saúde (Nupens), da Faculdade de
Saúde Pública (FSP) da USP, os deslocamentos feitos com bicicleta na
Região Metropolitana de São Paulo
diminuíram. Além disso, o número de
ciclistas entre as pessoas com menor
poder aquisitivo passou de 9 para 6
a cada mil habitantes. Entre os mais
ricos, ocorreu o inverso: aumentou de
2,5 para 4,5.
Podemos concluir que a mobilidade urbana, tão alardeada pela administração petista, engloba muito mais
do que simples tinta vermelha. Usar a
bicicleta diariamente remete à possibilidade de fazer trajetos mais curtos
entre a residência e o trabalho ou estudo. Como um trabalhador que mora
em um extremo da cidade e trabalha
no outro pode se dar ao luxo de usar
a bicicleta?
Apenas atletas muito bem preparados conseguem percorrer distâncias de 25 a 30 km, na ida e na volta, e
ainda ter energia para desenvolver
suas atividades diárias. Morar perto
do trabalho ou da escola ainda é um

sonho para uma grande parcela da população, e por isso os deslocamentos
de bicicletas diminuíram entre a parcela mais pobre.
Já entre os mais ricos, que residem
em locais mais centrais e próximos de
seus empregos, fica mais fácil. Além disso, há todo um apelo moderno sobre a
sustentabilidade, e quem é engajado em
causas sociais e ambientais responde a
essas questões mais efetivamente.
Diante disso, a prefeitura de São
Paulo não está, como gosta de alardear, trabalhando em favor dos
mais necessitados. Mesmo porque
São Paulo é uma metrópole com
inúmeros problemas, e não se resume às ciclovias.
No Programa de Metas da atual
administração pode-se notar que
nem tudo são flores: foram entregues apenas 34,4% das creches
prometidas, 22,9 dos CRAS (Centro de Referência da Assistência
Social), 26,5% dos CEUS (Centros
de Educação Unificados), 25,8% dos
CAPS (Centro de Atenção
Psicossocial), entre outras promessas
não cumpridas.
É, podemos concluir que administrar uma cidade com a complexidade
de São Paulo não é para qualquer um!
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MULTA POR INFRAÇÃO DE
TRANSITO NA ADIÇÃO OU
MUDANÇA DE CATEGORIA
Recebi com perplexidade
a noticia que o DETRAN-SP
se recusa a entregar a habilitação ao candidato que, durante o período para adicionar ou mudar a categoria da
habilitação tiver registrada
multa em seu prontuário.
O artigo 145, do Código
de Trânsito Brasileiro estabelece que para mudança de categoria o
candidato não poderá cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser
reincidente em infrações cometidas durante os últimos doze meses.
Logicamente, que o legislador se
refere aos período em que antecede
ao inicio do processo para mudança
da categoria, portanto, as infrações
cometidas durante o período em que
estiver em processo não poderá ser
considerada.
Não se pode confundir a situação
com aquela em que o candidato está
iniciando o processo de formação de
condutor para habilitar-se, por conta
disso, receberá a PPD – Permissão
Provisória para Dirigir.
Por outro lado, o artigo 8º pará-

grafo 4º da Resolução do
CONTRAN nº 168/
2004 que estabelece Normas e Procedimentos
para a formação de condutores de veículos, prevê:
O candidato que for
encontrado conduzindo
em desacordo com o disposto nesta resolução terá a Licença
para Aprendizagem de Direção Veicular – LADV - suspensa pelo prazo de seis meses
As duas situação não se confundem, deste modo, não tem menor
cabimento a recusa na entrega da
habilitação ao candidato que registra
infração grave ou gravíssima ou ser
reincidente em infrações cometidas
durante o processo de adição ou
mudança de categoria.
Todo aquele que se ver prejudicado nessa situação deverá procurar um advogado de confiança para
que possa fazer valer seus direitos
através de medidas judiciais cabíveis
perante o Poder Judiciário que estará atento e pronto dar a solução.
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Projeto de lei regulamenta
cães-guias nos táxis
Vereador Salomão Pereira e Deputada Mara Gabrilli
participaram de programa de rádio para falar sobre o tema
O Projeto de Lei 134/2015, de
autoria de Salomão Pereira, irá contribuir para a inclusão social do portador de deficiência visual permitindo que cães-guias ingressem nos táxis. Para discutir o tema o vereador
esteve no programa de rádio Show
do Figueiredo em 17 de agosto, que
também contou com a presença da
deputada federal Mara Gabrilli e da
deficiente visual Daniela Kovács,
acompanhada de seu cão-guia
Basher.
Basher, um lindo labrador que trabalha como cão-guia, foi doado para
Daniela pelo Instituto Íris, uma entidade sem fins lucrativos que realiza o
treinamento de cães para auxiliar os
deficientes visuais. “Eu tenho uma gratidão muito grande ao Instituto Íris,
porque o Basher realmente mudou
minha vida”, afirmou Daniela.
Segundo Daniela o deficiente visual acompanhado do cão-guia ainda encontra resistência para andar em
táxis, frequentar restaurantes e hotéis.
“Falta informação sobre o direito fundamental da pessoa com deficiência
visual de entrar nesses lugares com o
cão-guia. Ele (o cão) é uma ajuda técnica, uma extensão do meu corpo.
Comparando, é a mesma coisa que
falar a um cadeirante: você entra, mas
deixa sua cadeira de rodas aqui fora”.
Segundo a Deputada Federal
Mara Gabrilli o cão-guia traz um conceito novo de acessibilidade. Além

Foto: Mario Sergio de Almeida

disso, Mara destacou a importância de
que mais deficientes visuais tenham
cães-guias. “Precisamos incentivar o
treinamento desses cães. É um processo caro, e sabemos que não são

todas as pessoas que têm acesso. Quero agradecer ao vereador Salomão
Pereira pela iniciativa de apresentar um
projeto de lei regulamentando esse
atendimento aos deficientes visuais”.
PL 134/2015 regulamenta
os cães guias nos táxis
O PL 134/2015 foi apresentado
para regulamentar uma lei federal já
existente (Lei nº 11.126/2005), que
permite o ingresso dos cães guias
nos táxis. Porém, por falta de informação, alguns taxistas se negam
a fazer esse tipo de corrida. “O
cão guia é um animal treinado, e
está trabalhando para proporcionar
uma melhor qualidade de vida ao
portador de deficiência visual”, lembrou Salomão.
Pelo PL não será permitido
qualquer acréscimo na tarifa do passageiro acompanhado do cão guia,
a não ser o que for marcado pelo

taxímetro. O projeto também prevê que o DTP (Departamento de
Transportes Públicos) oriente os
taxistas após a aprovação da lei.
Salomão ressalta que o responsável pelo cão-guia deverá
portar a carteira de identificação do animal, emitida pelo
centro de treinamento estrangeiro ou autônomo, para ser exibida em qualquer meio de
transporte. De acordo com o
PL o taxista que não seguir a lei
ficará sujeito às penalidades
previstas no artigo 6º da Lei
Federal, e outras penalidades
previstas na Lei 7.329/69.
O PL já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, e precisará passar por duas
votações antes de ir para a sanção do prefeito Fernando Haddad.

Saiba um pouco mais sobre os cães-guias
A preparação de um cão-guia demora de um ano e meio ha dois anos. Após ser escolhido, durante o primeiro
ano o animal é acolhido por uma família socializadora, que ensinará o cão a se comportar em lugares públicos e
alguns truques, como ficar parado e deitar.
Depois o futuro cão-guia passa por um treinamento para aprender a guiar, que dura de três a seis meses. “O cão
aprende a andar em linha reta, o que é importante para uma pessoa cega, a virar à esquerda e à direita, a desviar de
obstáculos, a atravessar ruas, achar elevadores, entre outras coisas” explicou Daniela Kovács. É nessa etapa que o
cão é treinado para andar em carros, e sempre fica acomodado junto aos pés de seu dono.
Os cães-guia são treinados utilizando o elogio como recompensa, porque não podem se distrair com alimentos.
Para a correção, são usadas instruções verbais e de correia. Além disso, a pessoa com deficiência visual também
recebe um treinamento para ser guiada pelo cão.

Vereador Salomão vota contra o termo “gênero” no PME
Manifestantes favoráveis e
contrários acompanharam a votação
O Projeto de Lei (PL) 407/2015 proposto pelo Executivo, que estabelece
o PME (Plano Municipal de Educação) foi aprovado em primeira votação na
Câmara Municipal em 11 de agosto. O ponto mais divergente do texto, que
tratava sobre a “ideologia de gênero” foi retirado.
O vereador Salomão Pereira votou a favor da retirada do termo. “Sou
contra qualquer tipo de preconceito, mas a educação é muito mais do que isso.
Ela começa em casa com a família, no fortalecimento dela, e existem valores
que são extremamente importantes na formação humana”, afirmou.
O PME vai nortear os caminhos da educação municipal pelos próximos
dez anos. O PL será votado novamente em 25 de agosto, e textos substitutivos
podem trazer de volta o termo sobre a “ideologia de gênero”.

Igreja Católica é contra
a ideologia de gênero
A Igreja Católica se posicionou contra a inclusão da ideologia de gênero no projeto, e enviou ofício
aos vereadores deixando clara a sua postura.
Cúria Metropolitana de São Paulo
Estimado Vereador Salomão Pereira,
O Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo notabilizou-se pela discussão da introdução ou não da ideologia de gênero nos parâmetros curriculares das escolas municipais. A citada
ideologia apregoa que as pessoas não nascem homens ou mulheres, mas que devem ignorar suas
realidades biológicas para, a partir de experiências sociais e sexuais diversas, construírem
arbitrariamente suas identidades de gênero. Tais ideias não constituem fundamentos científicos,
antropológicos e filosóficos sustentáveis.
Considerando isso, venho expressar e garantir o meu apoio, como Bispo Auxiliar da Arquidiocese
de São Paulo, na retirada da ideologia de gênero desse projeto de lei, garantindo-se assim a
fidelidade à consciência da imensa maioria dos paulistanos e o respeito ao direito inalienável das
famílias na educação moral de seus filhos.
Envio minha saudação fraternal e votos de elevada estima.
Dom Carlos Lema Garcia
Bispo Auxiliar de São Paulo
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Velocidade será de 50 km/h em todas as
principais ruas e avenidas de SP
Prefeitura pretende implantar o plano de
diminuição de velocidade até o ano que vem
A Prefeitura de São Paulo irá
padronizar até 2016 a velocidade das principais ruas e avenidas
da cidade em 50 km/h. As alterações serão implantadas
gradativamente, priorizando as
vias com maior fluxo e os
locais com os maiores índices
de acidente. A medida faz parte
do Programa de Proteção à Vida
(PPV), iniciado em 2013.
A comunicação para avisar os
motoristas sobre as alterações
será feita com no mínimo três
dias de antecedência, por meio
de sinalização nos locais onde
haverá diminuição, informações
na página da CET e veículos de
comunicação.

CONFIRA A LISTA DE RUAS E AVENIDAS QUE TIVERAM
DIMINUIÇÃO DE VELOCIDADE ATÉ O MOMENTO:
Avenida Afrânio Peixoto
Avenida Angélica
Avenida Antártica
Avenida Aricanduva
Avenida Arnolfo Azevedo
Avenida Brás Leme
Avenida Carlos Caldeira Filho
Avenida Doutor Abraão Ribeiro
Avenida Guarapiranga
Avenida Ibirapuera
Avenida Jacu Pêssego
Avenida Miguel Yunes
Avenida Nadir Dias de Figueiredo
Avenida Pacaembu
Avenida Paulista
Avenida Paulo VI

Avenida Professor Luís Ignácio de
Anhaia Melo
Avenida Professor Manuel Chaves
Avenida Senador Teotônio Vilela
Avenida Sumaré
Avenida Valdemar Ferreira
Avenida Vereador José Diniz
Estrada de Itapecerica
Estrada do Campo Limpo
Estrada do M’ Boi Mirim
Rua Almirante Pereira Guimarães
Rua da Consolação
Rua Henrique Schaumann
Rua Major Natanael
Rua Sena Madureira
Viaduto Antártica

Corredor Norte/Sul terá a
velocidade reduzida em
setembro
A redução de velocidade no
corredor Norte/Sul, que é formado
pelas avenidas Santos Dumont,
Tiradentes, Prestes Maia, Vale do
Anhangabaú, 23 de Maio, Rubem
Berta, Moreira Guimarães,
Washington Luís e Interlagos está
prevista para o mês de setembro. A
velocidade máxima passará de 70
km/h para 60 km/h nos trechos
sem faixas exclusivas de ônibus, e
cairá para 50 km/h onde há faixas.
Fale com a CET: ligue 1188
Atendimento 24 h sobre
trânsito,
ocorrências, reclamações,
remoções e sugestões
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Votação do PL 349
está marcada para 09/09
Jilmar Tatto solicitou mais 120 dias
para a votação. Salomão Pereira foi contra.
Foto: Karina Dadalt

Foto: Karina Dadalt

Em 18 de agosto Jilmar Tatto, Secretário Municipal de Transportes, convidou para uma reunião os vereadores
da Comissão de Trânsito e Transportes da Câmara Municipal, Salomão Pereira, Toninho Paiva, Senival Moura,
Vavá dos Transportes e Ricardo
Young. O assunto foi o PL 349, de
autoria do vereador Adilson Amadeu,
que proíbe o aplicativo Uber na cidade de São Paulo. A votação está
marcada para 09 de setembro.
O vereador Ricardo Young solicitou e Jilmar Tatto concordou com um
prazo de 120 dias para discutir com o
prefeito Fernando Haddad o PL 349
e também um outro projeto, apresentado por Young, que legaliza o
aplicativo UBER e sua atividade com
o uso de carro particular. Segundo
Young, todos que tenham Condutax
poderão trabalhar como se fossem
taxistas, mesmo com carro particular,
utilizando o aplicativo UBER.
Salomão Pereira foi totalmente contra o pedido de prorrogação de prazo
da votação. O vereador explicou aos
presentes que, caso o PL de Young seja

aprovado, haverão mais de 200 mil carros atendendo passageiros nas ruas.
“Não é apenas o Condutax que permite ao taxista trabalhar na praça. Hoje,
um taxista atende no máximo 15 passageiros por dia, e se esse projeto for
adiante, irá fazer somente três corridas.
Quem trabalha com táxi precisa viver
do táxi, e não ficar rodando gastando
combustível”, afirmou.
Aproveitando a oportunidade
Salomão disse a Tatto que, se os taxistas
pudessem usar as faixas e os corredores de ônibus sem restrições, poderiam
atender mais passageiros. “O taxista demora cerca de 15 minutos para ir do Aeroporto de Congonhas à Santana com
passageiro pela faixa. No retorno, sem
usar as faixas e corredores, leva uma hora
ou mais. Esse é um tempo desperdiçado,
sem atendimento”.
O pedido de prorrogação do prazo
para votar o PL 349 partiu do vereador
Ricardo Young, que afirmou ao Secretário de Transportes ter necessidade de
discutir melhor os PLs referentes ao
tema, inclusive os projetos 150 e 234/
2015, de autoria do verador Salomão

Pereira. Young lembrou que haverá uma
audiência pública antes da votação do
PL 349, para discutir a tecnologia usada pelo UBER.
Jilmar Tatto afirmou que irá conversar com o prefeito, e que o prazo de
120 dias poderá ser menor. Já Salomão
disse que os taxistas não ficarão satisfeitos com essa prorrogação, e que os
22 dias restantes antes da votação já
são suficientes para um debate e entendimento com o prefeito. Além disso,
cobrou um apoio por parte de Haddad,
já que os taxistas estão contando com
ele para a sanção da lei que proibirá os
carros particulares atuando como táxis.
Os vereadores Toninho Paiva e Vavá
dos Transportes alertaram o Secretário
sobre as manifestações que poderão
ocorrer em caso de veto; já Senival
Moura, do PT, disse que, se o prefeito
tiver que vetar, vai vetar.
Salomão se posiciona contra
a prorrogação do prazo
O aplicativo Uber está desafiando
as leis brasileiras ao utilizar carros particulares no serviço de transporte individual de passageiros. Além disso, se-

gundo o vereador Salomão, as pessoas que utilizam os veículos do app
não têm segurança, já que os órgãos
públicos que fiscalizam os meios de
transporte não possuem informações
sobre esses motoristas particulares.
Salomão afirmou ao Secretário de
Transportes que a prorrogação da votação do PL 349 dará mais espaço ao
UBER em São Paulo. “Os taxistas estão tomando prejuizo, e o serviço foi
reduzido em mais de 30%. Não podemos ser coniventes com a ilegalidade”. Além disso, Salomão pediu a intensificação da fiscalização para a
apreensão dos veículos irregulares.
O vereador aproveitou a reunião
para propor o aumento do número de
táxis da Categoria Executivo (Luxo)
na cidade, como alternativa aos modelos utilizados pelo app. “Hoje temos
160 táxis desta categoria, e podemos
ampliar para 600 com a liberação de
novas autorizações (alvarás). Um executivo da Volvo me disse que prefere
os carros do Uber pela privacidade,
já que quando entra em um táxi branco com vidros transparentes se sente
inseguro”, lembrou Salomão.
Outro dado relevante passado
pelo vereador a todos os presentes
na reunião é a nova modalidade de
atendimento prestado pelos motoristas do Uber. “Fui informado que
alguns motoristas alugam carros luxuosos em locadoras de veículos,
e atendem executivos com esse
aplicativo”. Ao final, Salomão afirmou que no dia 09 de setembro os
taxistas irão comparecer à Câmara
Municipal para acompanhar a votação do PL 349, e será com essa
pressão da categoria que o projeto
poderá ser colocado em pauta.

Em 14/08 Salomão Pereira se reuniu com o Secretário de
Coordenação das Subprefeituras, Luis Antonio Medeiros, para tratar
de diversos pedidos da população da capital. As solicitações de
serviços de zeladoria, podas e remoções de árvores na Vila Talarico,
e a limpeza de terreno e combate a insetos junto ao Centro de
Educação Infantil Anna Florêncio Romão (Zona Leste), foram
algumas das demandas.
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Taxista convoca a categoria
para carreata em 09/09
Objetivo é pressionar os vereadores a
votarem a favor do PL que proíbe o Uber
Está marcada para 09 de setembro uma grande manifestação
de taxistas para pressionar os vereadores paulistas a aprovar o PL
349/2014, de autoria do vereador Adilson Amadeu, que proíbe o uso de carros particulares
cadastrados em aplicativos para
transporte remunerado de pessoas. O alvo do projeto é o
aplicativo Uber.
Va g n e r C a r d o s o D i a s ,
organizador do protesto, afirma
que o movimento é independente
de qualquer associação, e os
taxistas querem apenas que o
Uber deixe de trabalhar com carros particulares. “O único apoio
que recebemos foi da Nova Central Sindical, que representa diversas categorias profissionais, mas
não os taxistas”.
Os táxis se reunirão a partir
das 11h na Rua Avinópolis, em

frente ao metrô Vila Matilde, e seguirão em carreata até a Câmara
Municipal. Dois carros de som já
estão confirmados, camisetas foram
confeccionadas e cerca de 150
taxistas da cidade do Rio de Janeiro
confirmaram presença.
Para minimizar os transtornos
que serão causados ao trânsito da
cidade, os taxistas pedem doações
de um quilo de alimento não perecível, que serão entregues a instituições de caridade. “Nós queremos causar o menor impacto possível, e já protocolamos na CET
(Companhia de Engenharia de Tráfego) e na SSP (Secretaria de Segurança Pública) um ofício sobre o
movimento”, afirmou Vagner.
Para mais informações sobre a
manifestação, Vagner disponibiliza
seus telefones: 9 9822-7324 e 9
7548-4765 (mensagens por
whatsapp).
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Vereador Salomão Pereira,
Gostaria muito de agradecer, em
nome do ponto 1137 do Hotel
Maksoud Plaza, o seu empenho em
proibir o app da Uber em São Paulo.
Desde já agradeço, e contamos com
o senhor no dia 09 de setembro na
votação pela cassação desse
aplicativo.
H. D. Santos - leitor

Gostaria de agradecer a Dona
Maria Helena Sampaio, leitora da
Folha do Motorista. Quero deixar
meu blog e facebook para que ela
possa ler mais poesias de minha autoria:
www.poemasverdadesdavida.blogspot.com
e facebook: Ari Lopes Poemas.
Ari Lopes da Fonseca – taxista
e poeta

Não cabe ao poder público alterar suas leis para que uma empresa que exerce atividade ilegal se torne legal, se prevalecendo de seu poderio econômico. A Uber é que deveria
se adequar às leis vigentes no país antes de montar seu negócio.
O município controla a quantidade de licenças de táxis de acordo com a demanda de
usuários. Já a Uber coloca nas ruas uma quantidade indiscriminada de carros, pois só
está preocupada em elevar o seu lucro (20%). Não se preocupa se cada motorista participante de seu esquema terá um rendimento capaz de sustentar sua família, além de arcar
com o financiamento de carros de luxo.
Quanto à questão alegada de que o país não pode se contrapor às inovações
tecnológicas, os táxis já trabalham com aplicativos de celulares com tecnologia idêntica a
utilizada pela Uber.
Quanto à alegação de que a população tem o direito à livre escolha, eu penso que isso
só cabe quando comparamos duas coisas legais. Ela não tem o direito de livre escolha,
por exemplo, de comprar um CD/DVD pirata, peças automotivas procedentes de carros
roubados, produtos contrabandeados...
A Uber alega que trabalha com motoristas particulares. Motorista particular é aquele
que recebe um salário mensal registrado em carteira, e que dirige o veículo de seu patrão.
Dia 09/09 vamos todos à Câmara Municipal mostrar nossa força e união, e expurgar de
uma vez esse câncer chamado Uber.
Fabio Tanikawa - leitor
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A indústria da multa
e a falta de prioridades

Antes de comprar seu

0 km, consulte
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Foto: Divulgação

os anunciantes da

Folha do Motorista
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 realizam 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 crédito possibilita o financiamento de até
90% do valor de veículos novos, respeitando o teto de R$ 60 mil. O pra-

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 sobre
Produto Industrializado) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) também 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 concedido se a compra for realizada diretamente nas concessionárias.

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

O prefeito Fernando Haddad
criou em São Paulo uma verdadeira
indústria da multa para arrecadar
milhões de reais por ano, que acaba
penalizando o bolso dos motoristas
e não é utilizada para o bem da população.
Os radares se proliferaram pela
cidade. Em lugares inesperados, escondidos e escamoteados, estão lá
contabilizando as infrações uma por
uma, como se fossem uma grande
máquina registradora feita somente
para engordar o caixa da máquina
pública.
O jornal Agora mostrou recentemente que um único radar, instalado na
alça de acesso da ponte das Bandeiras
na pista sentido Castelo Branco na marginal Tietê, captou 375.021 infrações
por conversão proibida à direita. É o
radar campeão de multas na cidade, que
rende milhões para a Prefeitura. É absurda essa quantidade de irregularidades, mas não basta multar.
A pergunta é: para onde está indo
essa dinheirama? Mesmo com tanto dinheiro, o contrato de manutenção e modernização dos semáforos
foi suspenso pela Secretaria Municipal dos Transportes, colocando os
motoristas em risco. O contrato firmado em 2013 por R$ 220 milhões
previa o funcionamento dos 4.800
semáforos da cidade, a substituição

de equipamentos antigos, instalação
de nobreaks e aterramento dos
controladores.
É preciso também investir em campanhas educativas para reduzir o número de acidentes envolvendo motoristas, pedestres e ciclistas, que apresentam bons resultados. Como provou a
campanha pelo uso da faixa de pedestres, que reduziu em 30% os atropelamentos.
A cidade tem muitos problemas,
desde a condição precária das creches
até a condição lastimável das unidades
hospitalares municipais. O pior é que
todas as dificuldades e complexidades
do dia a dia de São Paulo são
amplificadas por conta de um prefeito
que não sabe planejar, nem priorizar o
que é prioridade. Por isso estamos
abandonados com ruas e avenidas
esburacadas, calçadas mal cuidadas,
árvores caindo, sinalização precária.
É um cenário desolador, que pode
colocar os motoristas em risco quando
voltar o período das chuvas. O prefeito
Haddad consegue nos provar diariamente que não há limites para a inépcia e ineficiência.
Os taxistas agora têm
um representante político
Como líder do PSDB na Câmara
Municipal de São Paulo tenho acompanhado o trabalho do vereador
Salomão Pereira, e posso afirmar que
ele conhece a categoria taxista como
ninguém. Hoje, os taxistas paulistas podem ter certeza de que são bem representados politicamente. Salomão é um
defensor árduo, comprometido e está
fazendo a diferença com suas ideias e
projetos.
Andrea Matarazzo
Vereador e líder do PSDB na
Câmara Municipal de São Paulo
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Vem aí o

Feirão do Táxi em 03
de outubro: preparem suas cartas
Fotos: Mario Sergio de Almeida

Com as cartas de isenção você poderá aproveitar
as promoções oferecidas pelas montadoras

Em 03 de outubro será realizado o 17º Feirão do Táxi, o maior evento de negócios da categoria. Neste dia as
montadoras estarão oferecendo condições especiais para os taxistas que apresentarem suas cartas de isenção: venha
comprar seu veículo zero quilômetro com vantagens exclusivas.
O Feirão do Táxi acontece duas vezes ao ano, e é o momento de confraternização dos taxistas, amigos e familiares.
Com um delicioso churrasco, o tradicional boi no rolete, frutas e refrigerantes, a festa sempre gera grandes negócios; no
último evento realizado em abril foram vendidos mais de 400 carros.
Em um só local os taxistas poderão conhecer os veículos homologados para o serviço de táxi de São Paulo, e
escolher o que melhor atende às suas necessidades. Somente durante o Feirão são oferecidas condições especiais de
pagamento, financiamento, descontos exclusivos e brindes. Além disso, as crianças poderão se divertir em uma área
especialmente preparada para elas, e o Trio Elétrico Salomão animará a festa.
Além dos veículos, empresas convertedoras de GNV (Gás Natural Veicular), novidades do setor de aplicativos para
táxis e diversos outros expositores estarão na festa.

Feirão do Táxi
03/10 - Clube CMTC
Avenida Cruzeiro do Sul, 808
Ponte Pequena
Estacionamento gratuito no local

Expositores:
Entrem em contato:
(11) 5575-2653 - Ana Claudia
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Para descontrair...
A faxineira do banco, irada, diz para o gerente:
Eu estou me demitindo!
O senhor não confia em mim!
O gerente, espantado, diz:
Mas o que é isso? A senhora trabalha aqui há vinte
anos, eu até deixo as chaves do cofre
em cima da minha mesa!
Eu sei! Diz a faxineira, chorando. Mas nenhuma
delas funciona!

Suflê de doce de leite
Oferecimento: Adria
Ingredientes
1 embalagem de biscoito tipo Tortinhas
de Limão
8 colheres (sopa) de margarina
8 colheres (sopa) de farinha de trigo
4 xícaras (chá) de leite
12 ovos
4 xícaras (chá) de doce de
leite em pasta
Modo de Preparo
Bata o biscoito no processador até obter uma farofa e reserve. Em uma
panela, fora do fogo, desmanche a farinha de trigo no leite, acrescente as
gemas peneiradas, a margarina e leve ao fogo mexendo sempre até engrossar. Retire do fogo e deixe esfriar.
Aqueça levemente o doce de leite para que fique mais macio e acrescente ao
creme junto com 6 colheres (sopa) da farofa de biscoito. Bata as claras em
neve e misture-as delicadamente no creme de doce de leite.
Unte um refratário médio com margarina, salpique açúcar, despeje a massa e
leve ao forno médio. Deixe assar até que o suflê cresça bem. Retire do forno
e sirva em seguida acompanhado de sorvete de creme polvilhado com a
farofa de biscoito.
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Faça inventário de taxista
com o jurídico da
Coopetasp
O atendimento jurídico da
Coopetasp atende sócios e não sócios
Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indicar 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 transferência de alvará deve ser feita em até
três anos; depois desse tempo o alvará

entra em processo de caducidade.
Para antecipar a transferência o advogado, após dar entrada no inventário, 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.

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e Permissionários
em Pontos de Táxi de São Paulo
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana
Telefone: 2081-1015
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Jurídico da Coopetasp
O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA COOPETASP ATENDE
SÓCIOS, EMPRESAS, ASSOCIAÇÕES
E O PÚBLICO EM GERAL.
Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h
civil, criminal e trabalhista.
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.

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

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

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

Mantenha-se informado
acessando ‘Taxi em São
Paulo’ no Facebook
Os taxistas Wilson Pena e Paulo
Babau resolveram criar, no início deste ano, uma comunidade no Facebook
para compartilhar informações sobre
a categoria. O projeto cresceu, e
hoje o Grupo Fechado “Táxi em
São Paulo” possui mais de 6 mil
taxistas, que informam e discutem
assuntos importantes para a classe
em todo o Brasil.
A comunidade permite que qualquer usuário publique informações,
e esse é um dos motivos do grande
número de acessos. “Existem outras páginas sobre táxis, mas as
opiniões precisavam ser de acordo
com o que pensavam os administradores, e isso não é liberdade de
expressão. Por isso decidimos criar essa comunidade onde todos
podem publicar, e já tivemos em um

único post mais de 450 mil
visualizações”, afirmou Paulo.
Segundo Wilson e Paulo informação
é poder, e esse é o único objetivo do
grupo: manter a categoria informada. Quarenta taxistas de todos os
estados brasileiros ajudam a administrar a página, que conta também com a assessoria de um advogado. “O interessante é que os próprios taxistas realizam a moderação
quando alguém se exalta nos comentários”, segundo Wilson.
Paulo convida todos os taxistas a
participar da Comunidade e a curtir a Fan Page “Taxi em São Paulo”. “Os taxistas estão nas ruas
e vêem o que acontece em tempo real. Nós recebemos fotos,
vídeos, informações e muitas vezes postamos antes de aparecer

na televisão. Mas,
para isso, precisamos
da colaboração dos
taxistas, e os taxistas precisam das informações
que são postadas”.

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, esposa e filhos, com direito a incluir até
seis dependentes, sem carência de idade. Exames: 50% de desconto.
Clínica Odontológica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora marcada gratuitos. Preço especial para tratamento. Atendimento para o titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 –
Santana - Telefones: 2362-1922/ 20991922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários para
taxistas e formas especiais de pagamento.
Clube Plêiades Parque Aquático
Mensalidade familiar: R$ 47,10 +
Carteirinha individual: R$ 10 (pago
uma única vez).

Assistência exclusiva
para aposentadorias
todas
as quartas-feiras:
* Contagem de tempo para
aposentadoria
* Recurso administrativo
junto ao INSS
* Revisão de aposentadoria
* Aposentadoria especial por
tempo, acidente, doença...
* Beneficio do INSS por acidente

-se
e
i
c
o
s
As
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.

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal (na hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda (na hora)
* Carta de lucro cessante (na hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento (pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica ou bancos
privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil
*Atendimento jurídico

* 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

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

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
O documento é liberado na hora.
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Trabalhe tranquilo com uma
câmera de segurança em seu táxi
Foto: Mario Sergio de Almeida

A câmera de segurança foi criada
para proporcionar mais segurança
ao profissional da praça. As imagens captadas pelo equipamento
são transmitidas em tempo 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 informa os
passageiros sobre a filmagem. Com

isso, se uma pessoa mal intencionada
entrar no táxi desistirá de cometer o
crime ao saber que seu rosto será identificado com facilidade.
A instalação fica em apenas R$
250, e o custo mensal de
armazenamento das imagens e manutenção de todo o sistema em R$ 45,
mais o valor da conta de telefone. O
aparelho celular, que será utilizado para
a câmera, é disponibilizado na
Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos

de Táxi de São Paulo), com pagamento facilitado.

Entre em contato com a Coopetasp:
11 2081-1015
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PAI
Pai meu pai, sei que estava com
minha mãe
No dia do meu nascimento,
Era tanta alegria
Contaram-me daquele grande
momento.

Sei que continua lutando
Para manter a nossa sobrevivência,
Quero ser o filho que ama e respeita
Tenho em mim a plena consciência.

Minha mãe concordou e achou
bonito
O nome que o senhor escolheu
Fico muito engrandecido, pai
De ser filho seu.

Hoje eu também sou pai
Vou passar o que o senhor passou,
Suportou os sacrifícios da vida
Aguentou firme e não se entregou.

Pai, que também me levava na
escola
Ensinou-me a ler o pouco que sabia,
Desejava que eu crescesse depressa
Brincar comigo era o que mais
queria.
Pai, que me orientou o caminho
certo.
Forte e crescido então fiquei,
Eles não esquecem aquele dia
Que no mundo eu cheguei

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.

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli Firestone Goodyear
Bridgstone Michelin Carros Pick
ups e utilitários Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom preço F:77241871
/
7724-5681
www.pescapneus.com.br
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.
Vendo Spin 2014 e transfiro alvará
c/ponto no centro F: 9.7015-9551
/ 9.4186-5192 c/Cida.
Ofereço-me p/trabalha como
preposto ou 2°motorista, resd. Zn
sul, casa própria c/garagem F:
9.8300-3085 (TIM) c/Jose.
PROCURO
CO-TITULAR
URGENTE Preciso trabalhar
urgente! Tratar Tels.: (11) 968281200/95863-6429.

Vendo Corsa Classic 12/13
completo e transfiro alvará c/ ponto
na Rua:Lorena F: 9.8405-8217
(TIM) c/ Francisco.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE
Tratar Tel.: (11) 7726-4620.
Transfiro alvará privativo F: 9.70784525 / 3924-4031 c/ Lia.
Ofereço-me
como
coproprietário,tenho Voyage 2015
branco, resd ipiranga F: 9.7493-0927
c/ Gil.
Vende-se direitos Ligue-taxi R$
10mil F: 9.8263-9645 / 2525-3805
c/ Silvio.
TRANSFIRO ALVARÁ PONTO
ZONA SUL Tratar Tel.: (11) 968651106.
Ofereço-me como 2°motorista com
ou sem carro, resd c/garagem prox.
da Santa Cruz F:9.8987-3113 c/
Daniel.
Transfiro alvará Taboão da Serra
F: 9.9581-0473.
Vende-se Spin 1.8, 2013, completa,
c/garantia de fabrica c/ todas revisão
feitas, único dono, carro de não
fumante F: 9.9975-8888 / 9.47730028 c/ Eduardo.

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL
Dificuldade para conseguir alvarás, emprego ou
participar de concursos públicos por causa de
antecedentes criminais? Se você já cumpriu sua pena
ou foi absolvido, regularizamos sua situação e
limpamos seu atestado de antecedentes!

RC Assessoria Jurídica: 11- 3438 8866

VENDO SPACEFOX 2012 E
PROCURO
COPROPRIETÁRIO Tratar
Tel.:
(11) 7726-4620.
Transfiro alvará c/ponto Casa
Verde F: 9.9864-3082 c/Afonso.
Vendo direito Ligue-taxi R$ 7.000,00
ou 2.000,00 de entr. + 12x R$
600,00 no cartão F: 9.9200-7603 /
9.9600-2545 c/ José.
Procuro 2°motorista ponto no
Paraíso F: 9.9579-3135 c/ Roque.
Vendo Corsa classic 2014 e transfiro
alvará F: 9.9134-9040 c/ Rogério.
VENDO SPIN 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO Tratar Tels.:
(11) 7820-4320.
Transfiro alvará c/ponto sem carro
F: 9.9695-2520 c/ Antonio.
Vendo Lívina 10/11 aut. Completa
F: 9.9532-7848 c/José.
Transfiro alvará livre ou procuro
co-proprietário para alvará livre
aceito troca imóvel S.Paulo F: 70006226 / 9.9702-3976.
VENDO
MERIVA 2012 E
PROCURO
COPROPRIETÁRIO Tratar Tels.: (11)
96828-1200.
Vendo Logan 1.6 completo e transfiro
alvará no centro F: 9.4424-6771 (OI)
/ 9.4907-6485 (TIM) / 9.8887-2010
(CLARO) / 2201-7500.
Vendo Spin LT automática, 13/13
c/ 18 mil km R$ 35.500 F: 9.80340672 c/ Reginaldo.
Alugo titulo da Ligue-taxi ótimo preço
F: 9.4731-1597 / 2915-7441 c/ José.
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Baixe o aplicativo

TAXISP
e melhore seu
faturamento
O aplicativo TAXISP trabalha
apenas com taxistas legalizados

O aplicativo TAXISP foi criado
para melhorar o faturamento do taxista.
Por isso, aceita apenas o cadastro de
táxis regularizados, com a apresentação de alvará e condutax dentro da
validade.
Para os passageiros o TAXISP
transmite a segurança de contar com
profissionais preparados, cadastrados

e fiscalizados pelo DTP (Departamento de Transportes Públicos).
O aplicativo é totalmente gratuito,
e compatível com tablets e
smartphones (com Android e IOS).
Possui uma linguagem bastante simples e intuitiva, e até mesmo pessoas
pouco familiarizadas com a tecnologia
terão facilidade para utilizá-lo.

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.

