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Sábado dia 03 de outubro foi

realizado o maior evento de

negócios da categoria: o Feirão do

Táxi. As montadoras Chevrolet,

Volkswagen, Chery, Nissan,

Toyota e Honda estiveram

presentes, além da Comgás e das

convertedoras Intersul, GNV

Anchieta, Nova GNV, Osasgás e

Rodagás. Cerca de 300 carros

foram vendidos. Pág. 20 e 21

Feirão do Táxi movimentou as

concessionárias participantes

A Petrobrás anunciou o reajuste dos combustíveis a partir da meia noite
de 29 de setembro. Já no dia seguinte os postos passaram o aumento
para o consumidor, alegando não terem sido avisados. O aumento che-
gou a R$ 0,20 por litro. Pág. 10

Postos de combustíveis em SP
aumentaram R$ 0,20 por litro

Campanha começou a valer no
Feirão do Táxi, com o objetivo de
estimular o uso do Gás Natural Vei-
cular. O taxista que converter nas
oficinas credenciadas terá um car-
tão magnético com o valor de até
R$ 900 para o abastecimento de
GNV. Ou seja, durante 45 dias o
taxista não irá gastar com combus-
tível. Pág. 04

Comgás lança bônus
de até R$ 900

para abastecimento
de GNV

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

agende seu atendimento na Coopetasp: (11) 2081-1015. Pág. 26

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

valorizam a categoria e têm
sempre profissionais prepara-

dos. Para anunciar, fale
conosco:

folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653 Pág. 31

Carta de rendimento ou lucro
cessante: procure a Coopetasp

Um táxi 0 km

atrai mais

passageiros

Foto: Mario Sergio de Almeida
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O trabalho de um vereador não
se resume simplesmente em elabo-
rar leis para a cidade. Além de le-
gislar, ele também tem outras impor-
tantes funções, como fiscalizar os
atos do poder Executivo, bem como
acolher demandas dos munícipes,
atuando como ponte entre o cida-
dão e a prefeitura.

Nesse último caso venho atuan-
do de forma bastante ativa junto aos
órgãos municipais, com o objetivo
de solucionar problemas de sinali-
zação em pontos de táxi espalha-
dos pela cidade.  Ao todo, 19 pon-

tos já receberam atenção da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego (CET),
que providenciou nova sinalização (ho-
rizontal e vertical) para este locais
(Praça da República, Rua Domingos
de Moraes, Avenida Henrique
Chamma -Shopping JK, Rua Louren-
ço Granato, entre outros), benefici-
ando mais de 1.000  taxistas e tam-
bém os usuários. Além disso, uma
emenda de minha autoria libera R$
250 mil para melhorias na sinalização
de pontos.

Também me empenhei na libera-
ção de verbas referentes a emendas

parlamentares de minha autoria para
a região do Butantã, num total de R$
1,5 milhão a serem investidos em
obras de acessibilidade, drenagem e
mobiliário em vielas e espaços livres
nos bairros  Jardim Boa Vista, João
XXIII, Jardim Maria do Carmo e Jar-
dim Peri- Peri. Vielas hoje degrada-
das serão revitalizadas com a implan-
tação de calçadas, rampas de acessi-
bilidade, caminhos, mobiliários urba-
nos (bancos, mesas, aparelhos de gi-
nástica) e reformulação do paisagismo
através de plantio de arbustos e
forrações.

Além disso, sou autor de outra
emenda no valor de R$ 350 mil para
a região de Itaquera.  Moradores
reivindicavam, há 30 anos, reforma
de um escadão, o que será possível
graças a essa emenda.

É dessa forma que exerço meu
mandato, antenado com a vida dinâmi-
ca da cidade e lutando pelo direito do
cidadão paulistano de morar em bairros
com qualidade de vida.

Vereador Salomão Pereira (PSDB)

Acompanhe também pelo

facebook: salomaopereira-vereador

Quem trabalha pelo

povo tem sua recompensa

O prefeito Fernando Haddad
assinou, em 30 de setembro, um
decreto para abolir o uso de pla-
cas autolacradas (as chamadas
placas pretas, identificadas com
nomes de órgãos públicos e um
número) em automóveis oficiais da
Prefeitura de São Paulo. Com
isso, fica proibida a utilização de

Haddad proíbe placas oficiais
em carros da Prefeitura

placas autolacradas em automóveis
oficiais da Administração Direta e
Indireta do município.

O decreto de 1990 permitia a
utilização dessas placas nos carros
destinados ao prefeito e aos secre-
tários. Desde o início de seu man-
dato ,  no entanto ,  o  prefe i to
Fernando Haddad já dispensou o

uso das placas oficiais em seus des-
locamentos e só utiliza veículos
com chapa comum.

O objetivo da medida é colocar
fim à distinção entre veículos ofi-
ciais e comuns e reforçar men-
sagem de que todos os carros
são iguais e devem cumprir as
leis de trânsito.

Foto: Divulgação
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Na Região Metropolitana de
São Paulo (RMSP) os mais de 7
milhões de veículos automotores
são responsáveis por 63% do
material particulado presente na
poluição atmosférica. A conclusão
é de uma pesquisa do Instituto de
Física da USP, que também apon-
ta que a concentração atmosféri-
ca de material particulado é 35%

Veículos respondem por 63% do material particulado da poluição
Poluição é associada a doenças respiratórias

maior durante o inverno, período
menos favorável a dispersão de
poluentes no ar.

A poluição do ar, especial-
mente em ambientes urbanos,
tem sido associada ao agravamen-
to  de  doenças  respi ra tór ias ,
cardiovasculares e neurológicas.
Os grupos mais afetados são cri-
anças, idosos, gestantes e portado-

res de doenças cardíacas e respi-
ratórias crônicas. No caso do ma-
terial particulado, ao serem inala-
das, as partículas são depositadas
em diferentes regiões do trato res-
piratório.

De acordo com Santos Junior,
responsável pela pesquisa, medidas
focadas apenas no controle das
emissões de veículos individuais

não são suficientes. “É importan-
te que a melhoria na mobilidade
urbana e a poluição atmosférica
sejam questões tratadas de modo
integrado. Cabe observar que a
ampliação da rede de metrô e
melhorias na qualidade do trans-
porte coletivo tem impacto direto
na qualidade do ar em regiões
como a Grande São Paulo”.

Comgás lança campanha com bônus de até
R$ 900 para incentivar conversão de GNV

A Companhia de Gás de São Pau-
lo (Comgás) lançou em 03/10, no 17º
Feirão do Táxi, em São Paulo, uma
campanha para incentivar a conver-
são para o GNV – o Gás Natural
Veicular. O objetivo da Comgás é
fomentar que os veículos já possam
sair das concessionárias com seus car-
ros 0 km convertidos para o GNV tão
logo seus proprietários façam a aquisi-
ção no Feirão – um dos principais even-
tos de negócios para taxistas no Brasil.

O bônus é de R$ 900 para os
taxistas que instalem o kit GNV em
veículos 0 km (até 2.000 kms roda-
dos). Para taxistas que tenham veí-
culos com quilometragem acima de
2.000 kms, o bônus é de R$ 700.

O bônus, válido por veículo con-
vertido, será concedido por meio de
cartão magnético Vale Card para o
pagamento de despesas no abasteci-
mento de GNV, e pode ser usado por
um ano após a conversão. A campa-
nha prossegue até 29 de fevereiro de
2016 com validade em toda a área
de concessão da Comgás (municípi-
os na região metropolitana, Alto
Tietê, Vale do Paraíba, Baixada
Santista e Campinas e região).

No dia do evento, os interessados
puderam converter seus veículos e
obter o bônus em cinco empresas
instaladoras/ convertedoras: Osasgas,
Nova Veículos, GNV Anchieta,
Intersul e Rodagás. Todas têm par-
ceria com uma concessionária.

Essas cinco instaladoras/
convertedoras integram o Programa

Campanha começou no Feirão do Táxi, um dos principais eventos de negócios para taxistas

em São Paulo; objetivo é estimular a adoção do Gás Natural Veicular, combustível

mais econômico na relação custo/km rodado

10, selo criado em 2007 para certifi-
car que as instaladoras de GNV aten-
dem aos critérios de segurança, quali-
dade e padronização necessários para
a instalação do sistema. A certificação
é realizada pelo CTGÁS (Centro de
Tecnologias do Gás, que é um consór-
cio entre o Senai e a Petrobras).

O ‘Programa 10’ é patrocinado pela
Comgás e tem o apoio da ABGNV
(Associação Brasileira do Gás Natu-
ral Veicular). Hoje, esse programa con-
ta com 24 instaladoras na área de con-
cessão da Comgás, com nove locais
de atendimento na capital. Todas as 24
instaladoras que integram o ‘Progra-
ma 10’ participam da Campanha de
bônus durante o período de duração
da ação.

O preço do processo de conver-
são e instalação do Kit GNV, com ci-
lindro novo e Kit Geração 5, pode va-
riar de instaladora para instaladora,
com valores a partir de R$ 3.500.

Participaram do Feirão do Táxi
concessionárias que representam gran-
des montadoras, empresas
convertedoras de veículos para GNV,
autopeças, corretoras de seguros e
outras prestadoras de serviço para este
segmento. Em 2014, o evento contou
com aproximadamente 5.000
visitantes. O destaque do evento é a
venda de veículos 0 km, em geral com
desconto.

As vantagens do GNV

Muito mais econômico na rela-

ção custo/km rodado – Desde seu
lançamento em 2000, a economia do

GNV sempre ficou acima dos 40%.
Comercializado em metros cúbicos en-
quanto o etanol e a gasolina são
precificados em litros, o GNV propor-
ciona um rendimento maior que o des-
ses combustíveis. Na comparação com
o preço por km rodado, o GNV é im-
batível em qualquer período do ano. O
custo médio do km rodado com GNV
é de R$ 0,15. Com o etanol é de R$
0,28/km (no período de entressafra).
Com a gasolina é de R$ 0,31/km.

Retorno do investimento – O re-
torno pode ser obtido mais rapidamente
na medida em que o veículo roda
mais. Para quem roda 3.000 kms por
ano, o investimento para a conversão é
integralmente recuperado em aproxima-
damente 11 meses. Para quem roda
5.000 kms, esse investimento é recu-
perado em cinco meses. Isso sem con-
tar com o bônus da campanha.

Emite menos poluentes – O GNV
emite em média 15% menos CO2 que
o etanol e 20% menos C02 que a ga-
solina.

Kit Geração 5 tem melhor

performance – Com o Kit GNV de
Geração 5, totalmente eletrônico, a
performance do carro praticamente não
é alterada. A perda de potência é de
apenas 3%, o que se torna imperceptí-
vel até para um piloto profissional.

Não precisa de manutenção adi-

cional – Com o Kit GNV Geração 5,
o carro não precisa de manutenção
adicional. Esse Kit contém sensores e
módulos eletrônicos e sua operação
permite um funcionamento mais ajusta-

do da estratégia original do veículo,
reduzindo as manutenções, como tro-
ca de vela, por exemplo, para o mes-
mo período ou quilometragem exigida
pelo fabricante do veículo. Com o Kit
GNV Geração 5, a partida do veícu-
lo é realizada pelo combustível origi-
nal. Após o motor atingir a tempera-
tura ideal, que gira em torno de 90ºC,
o gás entra em operação. Essa
tecnologia eliminou problemas como
o ressecamento de mangueiras.

Espaço no porta-malas – Já
existem diversos modelos de veícu-
los que permitem a instalação em sua
parte inferior externa, sem compro-
meter o porta-malas.

Segurança - O combustível é
muito seguro. Além de ser menos in-
flamável que a gasolina ou o etanol,
ele é mais leve que o ar e se dissipa
rapidamente em caso de vazamento,
ao contrário dos combustíveis líqui-
dos. Além disso, os equipamentos do
Kit GNV Geração 5 seguem padrões
internacionais de qualidade e seguran-
ça. O cilindro de GNV é projetado
com o mesmo material e norma que
um cilindro de oxigênio hospitalar.

Rede de postos para abastecer

- Na área de concessão da Comgás,
300 postos de combustíveis têm op-
ção de abastecimento com GNV.
Somente no município de São Paulo
são 150 postos. Existe um app (IOS
e Android) que permite encontrar o
posto mais próximo de GNV, bem
como calcular a economia em rela-
ção a outros combustíveis.
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Prefeito de SP diz que vai regularizar o Uber

Fernando Haddad, prefeito de São
Paulo, disse que pretende regularizar
o aplicativo Uber na capital
paulista em breve. A declaração foi
dada durante a cerimônia de inau-
guração da Faculdade de Urbanis-
mo do Instituto de Estudos Políti-
cos de Paris (Sciences Po).

“Não há consenso no Brasil sobre
esses aplicativos de compartilhamento,
a chamada carona paga. Pessoalmen-
te, não acredito em um programa de
mobilidade sem regulação do Estado.

Haddad diz que tomará uma decisão em breve

Já vi isso acontecer em São Paulo e toda
desregulação radical acaba gerando
mais problemas do que soluções”, afir-
mou o prefeito.

Haddad não disse como se daria a
regulamentação do app, mas adiantou
que os taxistas serão preservados. “Pen-
so que vai ser uma solução que preser-
va a família dos 30 mil taxistas
paulistanos, que reserva o direito de
quem está na fila aguardando um alvará,
mas que se abre a tecnologia”, disse
Haddad.

Ministra diz que decisões sobre
o Uber são inconstitucionais
A ministra do STJ (Superior Tribu-

nal de Justiça), Fátima Nancy Andrighi,
afirmou que só uma lei federal pode proi-
bir o Uber. Segundo ela, o STF (Su-
premo Tribunal Federal) deverá vetar as
decisões de governos estaduais e muni-
cipais para regulamentar ou proibir a
atuação do app por serem
inconstitucionais.

De acordo com a ministra existe di-
ferença entre os serviços prestados pe-

los taxistas e pelo Uber. “O táxi
é transporte público individual, que
deve atender de forma universal os
passageiros, enquanto o Uber é um
transporte privado individual, no
qual impera a autonomia da vontade
do motorista, de acordo com sua con-
veniência”. Fátima também defendeu a
livre iniciativa, livre concorrência e a
defesa do consumidor, questões pre-
sentes no Código Civil e no Marco Civil
da Internet.

Com informações do UOL
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DIÁRIO OFICIAL DE 30/09/15
2015-0.048.948-0 Rita Aparecida Schefler. Transferência do alvará de es-

tacionamento nº 002.741-27. Indeferido.

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.

Os ministros das Cidades, Gil-
berto Kassab, e da Secretaria da
Micro e Pequena Empresa, Afif
Domingos, anunciaram que entra-
rá em funcionamento em 2016 o
Registro Nacional de Veículos em
Estoque, o Renave. O objetivo é
reduzir a burocracia para a com-
pra e venda de veículos seminovos.

O Renave vai substituir o livro
físico de registro e dar lugar a
um módulo e le t rônico.  Com
isso, as entradas e as saídas de
veículos usados de lojas e con-
cessionárias será mais rápida e
feita diretamente no órgão de trân-
si to,  que é responsável  pelo

Novo registro de
veículos reduzirá

burocracia no
comércio de usados

Governo vai instituir registros

eletrônicos a partir de 2016

licenciamento do carro.
Quem utiliza o carro usado

como parte do pagamento na com-
pra de outro veículo, como no
caso de muitos taxistas, terá se-
gurança no momento da transa-
ção. Com o Renave a comprova-
ção de transferência de proprie-
dade será realizada com mais fa-
cilidade.

O novo registro possibilitará às
concessionárias e lojas de veícu-
los uma economia de quase mil
reais em cada carro vendido. Por
isso, a expectativa para o merca-
do de carros usados e seminovos
é de crescimento.
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Em virtude da crise eco-
nômica e o aumento na fisca-
lização de trânsito, cresce a
procura pelo advogado es-
pecializado no trânsito que
tem papel importante para
empresa

Todos sabem da impor-
tância do advogado na área
trabalhista ao dar orientação
sobre aplicação das leis trabalhistas;
civil ao elaborar contratos, incorpora-
ções, fusões, cobrança e etc...; tribu-
tária na orientação sobre recolhimento
de impostos e seu questionamento jun-
to a administração e na Justiça; e no
trânsito para orientar  o procedimento
a ser tomado pela empresa na questão
relacionada a multa e suas
consequências para os seus motoris-
tas e para empresa a fim de evitá-la e
questiona-las perante o órgão autuador
e ao Poder Judiciário, amenizando ris-
co de acidentes, no impacto para ima-
gem da empresa e as consequências
financeiras.

Para se ter uma ideia melhor irei
apresentar um exemplo da atuação na
solução de multa de trânsito no valor
aproximado de 1 milhão de reais em
veículo daquele que, por questão éti-
ca, vou apresentar como empresa A,
que não possuía autorização para
transporte escolar.

Portanto, a fim de evitar nova inci-
dência de multa, a primeira providên-
cia foi requerer a autorização e, em vir-
tude da demora na apreciação do pe-
dido pela Prefeitura de São Paulo,

CRESCE A PROCURA
PELA ADVOCACIA
EMPRESARIAL DE

TRÂNSITO
comumente, obtém-se
liminar para agilizar a aná-
lise ao pedido de licença.

Vencido o primeiro
obstáculo, bastou de-
monstrar em juízo que a
empresa possuía a licen-
ça para pedir ao juiz re-
troativo efeito da licença
a fim de anular as multas

aplicadas por transitar irregularmen-
te e, em consequências disso, as mul-
tas por falta de indicação do condu-
tor.

Era importante a liminar judicial
para determinar a imediata liberação
do licenciamento do veículo para que
pudesse circular regularmente e levar
escolares e, no final, anular as multas
e isentar a empresa do pagamento de
verdadeira fortuna

Cumpre ressaltar que, mesmo as
multas já pagas podem ser questio-
nadas e pedir a devolução dos valo-
res dos últimos 5 anos, já que os er-
ros da administração não são afasta-
dos pelo tempo ou pagamento do
débito

Deste modo, a advocacia empre-
sarial passa a ser uma nova ferramen-
ta para as empresas que buscam re-
cuperar valores éticos e financeiro,
além de melhorar a imagem do seu
negócio com responsabilidade soci-
al, para tanto, deve buscar advoga-
dos de confiança para atuar direta-
mente ou na assessoria daqueles que
já fazem parte do seu departamento
jurídico como verdadeira parceria

E setembro terminou com temperaturas e chuvas acima da média. Com a
estiagem prolongada e os reservatórios ainda utilizando o volume morto, agra-
decemos a Deus pelas chuvas, mas na cidade de São Paulo outro fenômeno
assusta: as árvores caídas com as tempestades.

São Paulo precisa de verde, e cada vez mais plantar árvores é vital para a
nossa sobrevivência na selva de pedras. Porém, é dever da administração pú-
blica zelar pelas árvores, e consequentemente pela vida das pessoas que circu-
lam pela cidade.

As queixas em relação à demora no atendimento pela prefeitura, para a
poda e remoção de árvores, são recorrentes. E quando chega a estação mais
chuvosa do ano já temos medo de estacionar perto a uma árvore, ou mesmo
andar a pé ou de carro em uma rua bastante arborizada. O que era para ser
uma experiência agradável e um momento de respirar mais ar puro se transfor-
mou em receio.

São Paulo necessita de uma administração municipal que zele pelo bem
estar da população, e também pela manutenção da cidade. Além das árvores
que colocam em risco a vida e a propriedade de todos os cidadãos vemos o
descaso com o lixo, as áreas verdes abandonadas e todos os espaços públicos
mal cuidados. Triste mesmo é caminhar pelo centro e presenciar a degradação
humana e material de um local antes tão belo.

Só podemos concluir que administrar a maior cidade do país não é tarefa
para amadores. Não basta ser famoso, fazer parte de um partido ou ainda ter
boas ideias. Na prática, São Paulo precisa de um choque de ordem, ato que
poucos têm coragem para implementar. Mas, faltando um ano para as eleições
municipais, precisamos pensar o que queremos para a nossa casa.

Primavera com cara

de verão traz o medo

das árvores caídas
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Depois de tornar obrigatório o
uso do extintor ABC em veículos e
adiar, por diversas vezes, a validade
da medida, o Contran (Conselho
Nacional de Trânsito) decidiu que o
uso do equipamento será facultati-

 Uso de extintor de incêndio em
automóveis deixa de ser obrigatório
Mas táxis, ônibus e caminhões têm que continuar usando o equipamento

vo. A decisão foi publicada em 18 de
setembro no Diário Oficial da União.

A obrigatoriedade do extintor ABC
permanece para veículos utilizados
comercialmente para o transporte de
passageiros e de cargas, como ônibus,

micro-ônibus, miniônibus, vans, cami-
nhões, carretas ou qualquer tipo de
veículo que transporte carga perigosa e
produtos líquidos ou sólidos inflamáveis.
Os táxis também devem ter o extintor.

A explicação do órgão para o novo
entendimento é que, por 90 dias, fo-
ram realizadas avaliações técnicas e
consultas sobre o tema. Segundo o
Contran, fabricantes afirmaram que era
necessário um prazo maior, de até qua-
tro anos, para atender a demanda. Mas
a justificativa, estava sendo dada pe-
las empresas há 11 anos, disse o ór-
gão, em nota. 

O Conselho ainda argumenta que
há risco de o equipamento ferir passa-
geiros em caso de colisões e que, se-
gundo dados da Associação Brasilei-
ra de Engenharia Automotiva, dos dois
milhões de sinistros em veículos cober-
tos por seguros, 800 tiveram incêndio
como causa. Desse total, apenas 24
informaram que usaram o extintor, o
equivalente a 3%.  

As inovações tecnológicas da in-
dústria automotiva são outra justifica-
tiva para a nova determinação. Con-
forme o Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), elas aumentam
a segurança contra incêndios, como
o corte automático de combustível em
caso de colisão e a localização do tan-
que de combustível fora do habitáculo
dos passageiros.

O Contran destaca, ainda, que o
uso obrigatório do extintor não é mais
realidade nos Estados Unidos e na
maioria das nações europeias.  O
equipamento era obrigatório no Bra-
sil desde 1970. 

Nos casos em que a obrigatoriedade
permanece, os extintores devem ser do
tipo ABC, com respeito à validade de
cinco anos. A punição para quem não
estiver com o equipamento em dia é de
multa de R$ 127,69, além de cinco pon-
tos na carteira de habilitação.

Fonte: Agência CNT de Notícias

Foto: Mario Sergio de Almeida

A instalação de uma câmera de
segurança no veículo traz mais segu-
rança para os taxistas. As imagens
captadas pelo equipamento são trans-
mitidas em tempo real para uma cen-
tral. Como o armazenamento da fil-
magem é feito fora do carro, mesmo
em caso de roubo é possível a identi-
ficação 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 in-
tencionada entrar no táxi desistirá
de cometer o crime ao saber que
seu rosto será identificado com fa-
cilidade.

Para ter uma câmera de seguran-
ça em seu táxi você irá precisar de
uma linha telefônica, de qualquer ope-
radora, para a captação das imagens.
A Coopetasp (Associação dos Co-
ordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo)

É simples ter uma câmera
de segurança em seu táxi

disponibiliza o aparelho compatível
com o sistema, a preços e condições
especiais.

A instalação da câmera fica em
apenas R$ 250, e o custo mensal de
armazenamento das imagens e manu-
tenção de todo o sistema em R$ 45,
mais o valor da conta de telefone.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Entre em contato com a

Coopetasp:

11 2081-1015

A Petrobrás anunciou, sem
alardes, que os combustíveis so-
freriam reajuste a partir da meia
noite de 29 de setembro. Já no
dia seguinte os postos passaram
o aumento para o consumidor,
alegando não terem sido avisa-
dos antecipadamente para fazer
um estoque e segurar a alta por
mais tempo. A gasolina aumentou 6%, e o diesel, 4%.

Os postos de combustíveis paulistas aumentaram de R$ 0,17 a R$ 0,20
o litro de gasolina. Alguns estabelecimentos fizeram promoções, e subiram
apenas R$ 0,10, mas os gerentes avisaram que o valor será mantido ape-
nas enquanto durar o estoque.

Já o etanol teve uma alta no preço por conta da entressafra da cana-de-
açúcar. Desde o começo de setembro até hoje, o combustível já subiu, em
média, R$ 0,20.

Combustíveis
aumentam

sem prévio aviso
Reajuste foi autorizado pela Petrobrás

em 29/09. Gasolina aumentou 6%.

Foto: Divulgação



FOLHA DO MOTORISTA  Página 11de 06 a19 de outubro de 2015

DIÁRIO OFICIAL DE 24/09/15
Portaria nº 144/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº

1850 (C.L.P. 18.06.028-5) para es-
tacionamento de táxi, categoria co-
mum, na Rua da Consolação, lado
ímpar, altura do nº 3150, entre a Ala-
meda Franca e a Alameda Tietê, ca-
pacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,67 carros por
vaga totalizando 11 carros.

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 25/09/15
Portaria nº 145/15 - DTP. GAB.
Reduz o espaço físico e aumenta o

índice de rotatividade do ponto priva-
tivo nº 1238 (C.L.P. 02.06.007-8)
para estacionamento de táxi, categoria
comum, no Terminal Metrô Santana,
passando a operar com 6 segmentos.
1º Segmento: na Rua Gabriel Piza, en-
tre a Rua Ezequiel Freire e a Av. Cru-
zeiro do Sul, capacidade para 4 va-

gas; 2º Segmento: na Rua Leite de
Morais, entre a Rua Ezequiel Freire e
a Av. Cruzeiro do Sul, capacidade para
5 vagas; 3º Segmento: na Rua Leite de
Morais, entre Rua Dr. Zuquim e a Rua
Ezequiel Freire, capacidade para 5
vagas; 4º Segmento: na Rua Leite de
Morais, entre Rua Dr. Zuquim e a Rua
Ezequiel Freire, capacidade para 2
vagas; 5º Segmento: na Rua Leite de
Morais, entre a Rua Dr. Zuquim e a
Rua Ezequiel Freire, capacidade para
1 vaga; 6º Segmento: Na Rua Leite de
Moraes, entre a Rua Ezequiel Freire e
a Rua Dr. Zuquim, ressalvados 11
metros para a guia rebaixada, com 4
vagas e 3 vagas; Capacidade total do
ponto: 24 vagas; Índice de rotatividade:
4,13 carros por vaga, totalizando 99
permissionários.

Portaria nº 146/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº

1633 (C.L.P. 07.10.005-1) para
estacionamento de táxi, categoria
comum, da Praça Constâncio Vaz
Guimarães, ilha central, para o lado
oposto  des ta  praça ,  na  Av.

Trumain, lado par, capacidade
para  2  vagas  e  índice  de
rotatividade igual a 3 carros por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/09/15
Portaria nº 147/2015 - DTP.

GAB.
Estabelece o ponto privativo nº

3059 (CLP 04.12.005), para estaci-
onamento de táxi, categoria comum,
na Rua Manoel Jorge Ribeiro, entre
a Av. Amador Bueno da Veiga e a Rua
Cirene Jorge Ribeiro, capacidade
para 3 vagas, índice de rotatividade
igual a 3 carros por vaga.

Portaria nº 149/15 - DTP. GAB.
Transfere o Ponto Privativo nº

2310 (C.L.P. 23.10.008-7) para es-
tacionamento de táxi, categoria co-
mum, da Avenida Itaberaba, lado ím-
par, entre a Rua Francisco Calado
e a Avenida Parada Pinto, para a
Rua Francisco Calado, lado ímpar,
altura do nº 25, entre a Avenida
Itaberaba e a Rua Marina Lemos
de Abreu, capacidade para 3 va-
gas, índice de rotatividade igual a
3 carros por vaga.
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Prefeitura tenta agilizar podas
e remoções de árvores

A Prefeitura de São Paulo lançou,
em 26 de agosto, o Plano Intensivo
de Manejo Arbóreo (PIMA), que
tem como objetivo diminuir o tempo
de espera por podas e remoções
de árvores. A administração está
tentando não repetir os problemas
enfrentados no verão passado,
quando centenas de árvores caí-
ram na capital paulista causando
prejuízos materiais, transtornos no
trânsito e mortes.

As equipes municipais que reali-
zam as vistorias técnicas serão refor-
çadas. Além disso, a ideia é diminuir
o tempo de resposta da população
que solicita o serviço pelo telefone
156, da prefeitura.

Porém, nem todas as regiões da
cidade serão contempladas. Segun-
do o PIMA, apenas as subprefeituras
da Sé, Pinheiros, Butantã, Santo
Amaro, Vila Mariana, Ipiranga, Lapa
e Mooca, que juntas têm 42% das
árvores e respondem por 62% das

Isso mesmo! O locutor dos taxistas há mais de 20 anos está agora na Viamar Anhaia Melo.

“Foi um verdadeiro presente da Viamar poder falar direto aos taxistas da Região

Leste de São Paulo. São mais de 20 anos  apresentando os Feirões de Táxi. Lembro que em

1994 o Feirão do Táxi era realizado em um circo no Center Norte, e nessa época

já contávamos com a força da Folha do Motorista... agora mais uma vez com a certeza

do sucesso deste meio de comunicação, informo aos amigos taxistas que 

estarei na Viamar Anhaia Melo 2.140 esperando por você! Venha tomar um café

e conhecer a nova Viamar... te espero lá!”

Ideia é não repetir o que aconteceu no verão passado,

quando centenas de árvores caíram pela cidade

quedas registradas nos últimos dois
anos, serão favorecidas com as novas
medidas.

Com R$ 4 milhões de investimen-
tos a iniciativa vai contar com 36 es-
pecialistas entre agrônomos e biólogos,
28 estagiários e 40 equipes de traba-
lho de poda, remoção e plantio. O pla-
nejamento contará ainda com o apoio
de outros órgãos, tais como as secre-
tarias municipais de
Governo, Coordenação das
Subprefeituras, do Verde e do Meio
Ambiente, de Serviços, de Transpor-
tes e de Comunicação, além das pró-
prias subprefeituras.

Foi firmada também uma parce-
ria com a concessionária AES
Eletropaulo, que permitirá a reali-
zação de podas e remoções de ár-
vores com uma autorização única e
anual, e não mais árvore por árvo-
re.  A parceria abrange as 32
subprefeituras, e agiliza a execução
do serviço na cidade.

Chuva de 09 de setembro

derrubou 165 árvores na capital

Os paulistanos já tiveram uma pe-
quena amostra do que pode ser o ve-
rão: chuva, ventos e árvores caídas. No
dia 09 de setembro uma forte chuva
atingiu a capital, e segundo a prefeitu-
ra 165 árvores caíram.

Em um dos casos uma árvore atin-
giu uma motorista na Vila Madalena, e
a vítima fraturou a perna. Pela cidade
inteira comerciantes e moradores
contabilizaram prejuízos com as que-
das, que atingiram imóveis, veículos e
a rede elétrica, deixando no escuro
centenas de ruas.

Vereador Salomão possui projeto

sobre a manutenção das árvores de SP

Em 2011, quando assumiu o cargo
de vereador suplente por 90 dias,
Salomão Pereira apresentou 16 pro-
jetos em favor dos taxistas e da popu-
lação em geral. Entre eles está o Pro-
jeto de Lei 337/2011, que trata espe-
cificamente das árvores comprometi-

das de São Paulo. O item mais im-
portante estabelece um prazo de 24
horas para que a Secretaria do Ver-
de e Meio Ambiente realize uma ins-
peção, e decida pela poda, corte ou
permanência da árvore.

“As árvores da cidade não podem
ser retiradas aleatoriamente, mas tam-
bém não devem ameaçar vidas. A
Prefeitura precisa se comprometer a
realizar as inspeções com mais bre-
vidade. Existem pessoas que aguar-
dam mais de um ano pela visita de
um engenheiro agrônomo”, afirmou
Salomão.

O projeto já passou pelas Comis-
sões de Constituição e Justiça (CCJ)
e Política Urbana, Metropolitana e
Meio Ambiente da Câmara Munici-
pal, mas foi arquivado com o fim do
mandato do vereador. Com seu re-
torno ao cargo esse ano o PL foi
desarquivado, e recebeu parecer fa-
vorável da Comissão de Administra-
ção Pública.

Alô taxista!!! Estou na Anhaia Melo esperando por você!!!

Tímpano
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O governador Geraldo Alckmin
sancionou, em 29 de setembro, o
Projeto de Lei nº 1126/2015 que ins-
titui a “via rápida” para os procedi-
mentos de leilão público de veículos
apreendidos pelo Departamento Es-
tadual de Trânsito de São Paulo
(Detran SP).

A nova lei agiliza os leilões ao per-
mitir algumas novidades no proces-
so. Entre elas está a possibilidade de
os órgãos paulistas que integram o
Sistema Nacional de Trânsito firma-
rem convênios entre si para serviços
de remoção, depósito e guarda de
veículos, além da realização conjun-
ta de leilões.

Além disso, os pátios que arma-
zenam esses veículos terão uma ad-
ministração mais eficiente, já que ha-
verá mais rotatividade e menos veí-
culos nesses locais. Como ficarão
retidos por um prazo menor, carros
e motos também estarão menos su-
jeitos à ação do tempo.

O Detran realizou, de janeiro a

Carros apreendidos pelo Detran
irão mais rapidamente à leilão

agosto deste ano, 158 leilões, e
39.935 veículos de todos os tipos fo-
ram arrematados. Destes, 40% dos
leilões foram virtuais. O valor arreca-
dado no arremate é destinado aos
custos do leilão, tais como serviços de
remoção, estadia, tributos e multas.

Quais carros

são leiloados?

O veículo apreendido por infração
às leis de trânsito (falta de
licenciamento, por exemplo) pode ser
levado a leilão público caso não seja
reclamado por seu proprietário no
prazo de 90 dias. A exceção são os
casos onde há pendência judicial.

A partir de 2016 o veículo poderá
ser levado a leilão caso não seja re-
clamado por seu proprietário em 60
dias. A alteração foi estipulada pela lei
federal 13.160, sancionada em 25 de
agosto deste ano.

Quando o veículo é destinado a
leilão, o proprietário é notificado e tem
prazo para reavê-lo. Caso não se pro-
nuncie, ele é notificado por edital, pu-

blicado uma vez no Diário Oficial do
Estado e no portal do Detran SP
(www.detran.sp.gov.br), dando novo
prazo para a retirada do veículo, após
a quitação dos débitos existentes e das
despesas com a remoção e estadia
no pátio. Depois de todas as noti-
ficações, se o proprietário não fi-
zer a retirada, o veículo pode ser
relacionado para leilão.

O Detran SP é responsável apenas
por veículos apreendidos pela Polícia
Militar, no perímetro urbano das cida-
des, por infrações previstas no Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB) que
competem ao Estado fiscalizar, como
disputa de racha, manobra perigosa,
falta de licenciamento, veículo sem pla-
ca ou com a placa ilegível, entre ou-
tros.

Veículos apreendidos por estacio-
namento irregular ou por terem sido
abandonados nas vias, por exemplo,
são de responsabilidade das prefeitu-
ras. Aqueles apreendidos em estradas
são de responsabilidade dos órgãos de

trânsito que atuam em rodovias, como
o Departamento de Estradas de Ro-
dagem (DER) e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). Veículos apreendidos
por envolvimento em crimes são de
responsabilidade da Secretaria da
Segurança Pública (SSP) e aqueles
com pendências judiciais competem
ao Poder Judiciário.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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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.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está surpreenden-
do muitos cariocas. Dirigindo um táxi, ele tem circulado pela cida-
de atendendo passageiros, e aproveitando para ouvir as críticas e
sugestões da população.

A ideia surgiu na gravação de um programa eleitoral, mas virou
parte da rotina do prefeito. Sem câmeras, Paes conversa com aque-
les que têm a sorte de entrar em seu táxi, os leva até o destino e
não cobra tarifa.

Os passageiros nem sempre reconhecem o prefeito de imedia-
to, e muitos o criticam e depois se surpreendem ao saber com
quem estão falando. Eduardo Paes garante que a experiência é
positiva, e que também já foi elogiado sem ser reconhecido. Um
carro com um segurança segue o táxi do prefeito para evitar pro-
blemas.

Prefeito do Rio de
Janeiro dirige
táxi para ouvir

população
Eduardo Paes anda pelas ruas e atende

passageiros normais, que muitas

vezes não o reconhecem

TOQUE INFORMAL

Preocupada com o impeachment, a Presidente Dilma
entrega o comando da Nação ao PMDB. Mercadante,
considerado homem forte do Governo petista, sai para
dar vaga a Wagner, indicado pelo ex-presidente Lula. A
mandatária do Brasil entregou tudo para tentar se manter

no cargo. Depois de todas essas manobras, só com reza braba a mulher se segura.
Vamos aguardar o próximo capítulo de uma novela que não deve terminar tão cedo.

São Paulo, que tristeza.
Andar pelo centro velho de São Paulo é uma das experiências mais desagra-

dáveis. Uma metrópole como São Paulo, com 10 milhões de habitantes, é pratica-
mente impossível de se administrar, mas o básico, o elementar, não pode deixar de
ser feito.

São Paulo parece estar agonizando. As calçadas e ruas estão sujas, esburacadas,
obras de corredores de ônibus abandonadas, pobres cidadãos e cidadãs, farrapos
ambulantes impedem o deslocamento das pessoas pelas calçadas, vendedores de
CD’s com caixas de som em alto volume reverberando os ditos RAP’s com
músicas pornográficas ou seus ditos versos contra a polícia. Policiais Militares e
Guardas Metropolitanos apenas observam, impassíveis, aquilo que deveriam com-
bater.

A cidade está abandonada. O Prefeito, se olhar da janela de seu gabinete, irá
ver centenas de ambulantes debaixo do seu nariz no viaduto ao lado do importan-
te prédio da Prefeitura.

Voltei para casa, olhei para meus netos e perguntei para mim mesmo: que
cidade essas crianças irão encontrar daqui a 10 anos? Pobre São Paulo. Que
tristeza vê-la assim.

Multar, multar... haja multa.
Com a fúria arrecadadora, a indústria da multa em São Paulo não para. Não

vai demorar muito e a Prefeitura deverá instituir multa para donos de cachorros
que fazem xixi em via pública.

Vai ser difícil encontrar um cidadão nessa cidade que não tenha recebido uma
multa, exceto quem não tenha automóvel ou quem nunca pilotou uma moto.

Os taxistas são alvos fáceis dos fiscais da lei. Até quando vão embarcar ou
desembarcar um passageiro com baixa mobilidade são multados.

Como se dinheiro caísse de árvores, o Poder Público quer tirar de qualquer
maneira o suado dinheirinho de cada um de nós, que trabalhamos honestamente,
para sustento de nossas famílias.

Senhor não dos desampare nesse momento crucial que vivemos. Amém.
O Brasil é tão bonito. Povo tão genial. Mas tem alguns políticos pra lá de cara-

de-pau, que desviam nosso dinheiro para “paraíso fiscal”.
O povo está cansado de tanta bandalheira. Vamos dar um basta nisso, não

queremos roubalheira. Nosso país é de paz. Ninguém aguenta mais corruptos na
Petrobrás, aqui não falei besteira.

Vamos mudar o cenário, escolhendo com critério, não votem em políticos com
nome sujo, esses mande-os logo para o “inverno”.

Não adianta ser dono de ouro, prata, brilhante. Quando se deixa a terra, nada
mais é interessante. Caixão, flores e uma vela, para quem parte é o bastante.

José Pessoa de Araujo
facebook/josepessoadearaujo
pessoadearaujo@hotmail.com

Dilma... vende a alma!
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O 17º Feirão do Táxi, realiza-
do em 03 de setembro, mais uma
vez foi o maior evento de negóci-
os da categoria taxista. Os taxistas
puderam conhecer os veículos ho-
mologados das  pr incipais
montadoras e realizaram excelen-
tes negócios. Além disso, diversas
convertedoras participaram da fes-
ta, oferecendo vantagens e condi-

Feirão do Táxi
Evento realizado pela Folha do

Motorista reuniu mais de 5 mil taxistas

ções exclusivas.
Os taxistas e seus familiares se

divertiram ao som do Trio Elétrico
Salomão, e acompanharam o show
da dupla Fernando & Fabiana.
No almoço foram servidos chur-
rasco, boi no rolete, refrigeran-
tes e frutas, e todos os presen-
tes ganharam cupons para par-
ticipar de sorteios de diversos

brindes, oferecidos pela Folha do
Motorista e pelos expositores.

As crianças tiveram um espaço
especialmente reservado para elas,
com piscina de bolinhas, crepes,
pastéis e cachorro-quente. Para
completar a festa o mágico Richard
apresentou seu show, e depois cir-
culou pelas mesas animando crian-
ças e adultos.

Organizado pela Folha do Mo-
torista, jornal com mais de 30
anos de tradição, o Feirão do Táxi
conta com o apoio da Coopetasp –
Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo. Esse ano o Feirão rece-
beu também a presença do vereador
de São Paulo, Salomão Pereira, que
prestigiou o evento.

O vereador de São Paulo, Salomão Pereira, esteve presente ao Feirão do Táxi e conversou
com os taxistas presentes. Em seu discurso Salomão explicou todos os Projetos de Lei apre-
sentados por ele na Câmara Municipal, em favor da categoria e da população paulista.

“Posso dizer que conheço mais de 90% dos taxistas que vieram ao Feirão. Aqui em São
Paulo não há um só ponto de táxi que eu não visitei. Jamais deixarei de comparecer a esse evento,
porque é aqui que tenho um contato mais direto com meus amigos”, lembrou o vereador.

Os taxistas presentes fizeram reivindicações ao vereador, que ouvia atento a todos os pedi-
dos e solicitava que sua equipe acompanhasse os casos. “Eu fui eleito pelo voto dos taxistas e
de seus familiares, e vou trabalhar incessantemente por essa categoria. Mas penso também que
a qualidade de vida é fundamental, por isso tento resolver todas as questões que chegam ao meu
gabinete”, afirmou Salomão.

Salomão Pereira falou aos taxistas presentes no Feirão

é sucesso absoluto de vendas
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Conheça as empresas que ofereceram condições especiais no Feirão do Táxi

Chevrolet

Presente com 10 concessionárias ao Feirão
do Táxi a Chevrolet trouxe promoções váli-
das apenas para os taxistas que fecharam ne-
gócio durante o evento: 2% de desconto em
todos os veículos, e 4% de desconto para o
Cobalt. Além disso, toda a linha GM homolo-
gada para o serviço de táxi foi exposta.

Volkswagen

A montadora levou para o Feirão do Táxi duas
concessionárias, a Amazon e a Faria, e apre-
sentou para os taxistas os carros Fox,
SpaceFox, Voyage e como destaque o Novo
Jetta, que foi vendido no dia do evento com
desconto de 8%, mais todas as isenções.

Chery

Presente pela primeira vez no Feirão do Táxi,
a montadora Chery, através de sua concessi-
onária Wei Motors, apresentou seu veículo já
homologado para o serviço de táxi: o Celer.
Fabricado no Brasil, é um sedan completo,
com cinco anos de garantia, 455 litros de por-
ta-malas com um preço imbatível: R$ 24.289,
já com as isenções.

Nissan

A Nissan apresentou aos taxistas presentes
no Feirão a linha Versa, veículos com o me-

nor custo de manutenção do mercado, baixo
consumo de combustível, completos e fabrica-
dos no Brasil. Além das isenções, a montadora
presenteou os taxistas com mais 15% de des-
conto. Cinco concessionárias estiveram presen-
tes no Feirão.

Toyota

A montadora mostrou aos taxistas presentes no
Feirão do Táxi o Etios, sucesso de vendas entre
a categoria, com bônus de R$ 1.500 mais a pos-
sibilidade de financiamento sem entrada. As con-
cessionárias Caltabiano e T-Line representaram
a marca durante o evento.

Honda

A Honda, através de sua concessionária Honda
Forte, apresentou no Feirão do Táxi o lança-
mento HR-V, um veículo com amplo porta-ma-
las, econômico e com muita segurança. “Especi-
almente para o Feirão demos como cortesia o
protetor de cárter, soleira, tapetes e um bônus
de R$ 1.000 para o Civic. Mas os taxistas podem
me procurar na concessionária, que faremos um
bom negócio”, afirmou Cheila Ferreira Sanches.

Comgás

A Comgás participou do Feirão do Táxi para
mostrar a sua mais recente promoção: bônus
para incentivar a conversão para GNV (Gás Na-

tural Veicular). “Para os veículos usados, a
Comgás está dando um bônus de R$ 700 para a
conversão, e para os carros zero quilômetro o
bônus é de R$ 900. Basta procurar uma
convertedora que faz parte do Programa 10 ou
uma concessionária participante. O crédito será
concedido por meio de um cartão magnético
para o pagamento de despesas no abastecimen-
to de GNV, e pode ser usado por um ano após a
conversão”, afirmou Ricardo Valejo, gerente da
Comgás.

Intersul

A Intersul levou para o Feirão do Táxi uma pro-
moção de taxímetros a R$ 590, mais bônus de
50% para a próxima troca de tarifa. Além disso,
o Kit GNV de 5ª Geração está com o valor
promocional de R$ 3.500, em até 10 vezes sem
juros, com desconto para pagamento à vista, afir-
mou o proprietário Dario Mercado.

GNV Anchieta

A convertedora GNV Anchieta, que é parti-
cipante do Programa 10 da Comgás, tam-
bém informou para os clientes os bônus ofe-
recidos pela Comgás, e facilitou o pagamen-
to em 10 vezes sem juros. “Além disso, te-
mos uma parceria com a concessionária
Renault Itavema, e oferecemos preços es-
peciais para a conversão do Logan e da Duster,

com garantia”, afirmou o proprietário Luciano
Leoni.

Nova GNV

A Nova Gás, única convertedora brasileira au-
torizada a funcionar dentro de uma concessio-
nária, levou para o Feirão carros convertidos
com GNV para mostrar aos taxistas a segu-
rança e qualidade da instalação. O Kit GNV
pode ser parcelado em 10 vezes sem juros,
sem que o veículo perca a garantia de fábrica.

Osasgás

A convertedora, que está há 20 anos no mer-
cado, levou para o Feirão o lançamento mun-
dial de Kit GNV da marca Landirenzo, com a
possibilidade de pagamento em 10 vezes sem
juros. Com convênio com 47 concessionárias,
a Osasgás é líder de mercado no segmento de
instalação de GNV.

Rodagás

A convertedora Rodagás, que também é fabri-
cante de kits GNV, esteve presente no Feirão
do Táxi mostrando toda a sua tecnologia e tra-
dição no mercado. Além disso, a instalação
pode ser parcelada em 10 vezes sem juros, e
a oficina faz parte do Programa 10 da Comgás,
que está oferecendo bônus de R$ 700 a R$
900 no kit GNV.

Chevrolet

Volkswagen

Chery

Nissan

Toyota

Honda

Comgás

Intersul

GNV Anchieta

Rodagás

Nova GNV

Osasgás

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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     Para descontrair...

Modo de Preparo:

Prepare o molho: junte o azeite, o suco de limão, a mostarda, o mel, o molho
de soja e misture. Acerte o sal, polvilhe as raspas de limão e reserve.
Cozinhe o macarrão parafuso de acordo com o tempo indicado na embala-
gem, escorra e esfrie em água corrente. Misture o molho, junte a cenoura, o
queijo tofu, o queijo minas frescal, as azeitonas, a rúcula, os ramos de cebolinha
e misture delicadamente. Polvilhe com gergelim e sirva a seguir.

SALADA ORIENTAL
Oferecimento: Adria

Ingredientes para a salada:
1 embalagem de macarrão tipo Pa-
rafuso
1 cenoura média ralada
1 peça de queijo tofu em cubos
200g de queijo Minas Frescal em
cubos
5 azeitonas verdes sem caroço pi-
cadas

½ maço de rúcula picado
4 ramos de cebolinha picados
2 colheres (sopa) de gergelim
Sal a gosto
Ingredientes para o molho:
5 colheres (sopa) de azeite de oliva
6 colheres (sopa) de suco de limão
6 colheres (sopa) de mostarda
3 colheres (sopa) de mel
3 colheres (sopa) de molho de soja
Sal e raspas de limão a gosto

SALADA ORIENTAL
Pai tirei 7,5 no exame.

Parabéns filho!

E qual foi o exame?

Bafômetro. E ficaram com o seu

carro.
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Vereador Salomão destina R$ 250
mil para sinalização de pontos de táxi

Até agora vereador conseguiu para a cidade

de São Paulo mais de R$ 2 milhões em emendas

Diante da dificuldade que os
taxistas têm enfrentado para a sina-
lização e ressinalização de seus pon-
tos de táxi, o gabinete do vereador
Salomão Pereira passou a ser o pon-
to de apoio para esses profissionais.
Com uma equipe de assessores ap-
tos para resolver todas as questões
referentes à categoria, composta in-
clusive por um ex diretor do DTP
(Departamento de Transportes Pú-
blicos), Trajano Conrado Carneiro
Neto, o gabinete entra em ação para
a conclusão do serviço.

Para agilizar ainda mais os casos
que estão aguardando a sinalização

de pontos há vários meses, Salomão
conseguiu uma emenda no orçamen-
to no valor de R$ 250 mil para o aten-
dimento dessas solicitações. “É uma
grande satisfação fazer parte da equi-
pe do vereador Salomão Pereira. Eu
já conhecia a atividade dos taxistas,
mas sempre aprendo mais. Às vezes
peço apoio ao vereador e na mesma
hora ele pega o telefone e resolve a
situação”, afirmou Conrado.

Todos os casos que chegam ao ga-
binete de Salomão são analisados, e
o vereador exige a solução de tudo o
que lhe é passado. Como exemplo
Conrado cita um ponto de táxi na re-

gião dos Jardins que aguardava a si-
nalização há quase três anos. Após a
interferência do gabinete, tudo foi re-
solvido em três dias.

“Essa categoria sempre foi enga-
nada, mas agora estou aqui para de-
fender seus interesses. No meu gabi-
nete todos trabalham, e depois ligam
para ter certeza de que o pedido foi
atendido. Sou um vereador que faço
parte da equipe. Estou aqui pelo
voto do povo, e faço valer o poder
deste voto, principalmente dos
taxistas e de seus familiares”, comen-
tou Salomão.

O vereador lembra um ponto na

região do Jaguaré que estava aguar-
dando sinalização há dois anos. “O
coordenador me pediu apoio, mas
na época eu ainda não havia toma-
do posse na Câmara. Então, assim
que tomei posse, esse ponto foi mi-
nha primeira decisão”.

Salomão já apresentou mais de
40 projetos em favor dos taxistas,
e espera o apoio da categoria em
2016 para continuar defendendo
seus interesses. “Se algum taxista vir
falar comigo eu faço questão de
atender. Estou aqui para trabalhar e
ouvir a população”, finalizou o ve-
reador.

Salomão realiza

obras de mobilidade
A Subprefeitura do Butantã, na Zona Oeste, será beneficiada com nove

emendas no valor de 1 milhão e 500 mil graças ao empenho do vereador
Salomão Pereira. O valor será usado para a realização de obras de mobilidade
urbana, como pavimentação asfáltica, revitalização de praças, implantação de
rampas de acessibilidade, reformulação paisagística e sinalização em pontos
de táxi.

As obras já foram iniciadas, e todas as demandas foram reivindicadas pelos
moradores no gabinete do vereador. Os bairros beneficiados serão: Jardim
Boa Vista, João XXIII, Jardim Maria do Carmo e Jardim Peri- Peri. “Vou
continuar empenhado para levar obras para outros bairros de São Paulo, e em
breve teremos obras também na Zona Leste. Meu trabalho está apenas come-
çando”, afirmou Salomão.

Vielas – reforma de vielas, adequando o piso dos degraus e

calçadas, instalando corrimão, adequando sistemas de drenagem e

efetuando a pintura dos muros laterais.

Locais de vielas no Jardim Boa Vista:
R. Garcia de Souza x R. Gabriel de Carvalho

R. Gabriel de Carvalho x R. Antônio Martins Costa
R. Rose Lacombe x R. Antônio Martins Costa

R. Antônio Martins Costa x R. Pedro Alexandrino Soares nº 415/439
R. Sarah Newton nº 179/197 x R. Francisco Romão nº 86/82
R. Roberto Robison nº 12/24 x R. Ângelo Clerice nº 215/221
R. Roberto Robison nº 93/14 x R. Ângelo Clerice nº 161/173

R. Ângelo Clerice nº 5/4 x R. André Dias nº 81/103
R. Ângelo Clerice nº 98/281 x R. Palminopólis nº 114/116

Locais de vielas no Jardim João XXIII:
R. Frei Vital de Frescarolo x Frei Claude D‘Alberville

R. Frei Vital de Frescarolo x R. Padre João da Cunha (1)
R. Frei Vital de Frescarolo x R. Padre João da Cunha (2)
R. Major Valter Carlson  x R. Assumpta Conrado Rehder

Fotos: Divulgação

Confira a lista de locais beneficiados com
obras conseguidas por Salomão Pereira

Espaço livre Rua Azem Abdalla Azem X Ministro Laudo Ferreira de
Camargo (praça de retorno sob Rodovia Raposo Tavares, Km 12) - acessos
da Raposo Tavares ao Jardim Bonfiglioli e Peri-Peri, praça sobre a Rodovia
Raposo Tavares no quilômetro 12, utilizada como passagem de pedestres
para acessar pontos de ônibus e Pronto Socorro.

Espaços livres Rua Albert Bartolomé - área bastante degradada, sem cal-
çada e com acúmulo de lixo e entulho por não apresentar um uso adequado.
Serão implantadas calçadas, rampas de acessibilidade, caminhos, mobiliários
urbanos (bancos, mesas, aparelhos de ginástica) e reformulação do paisagismo
através de plantio de arbustos e forrações.

Entre em contato com o gabinete do vereador Salomão:

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí 100 – 6º andar – sala 616

CEP 01319-900 – São Paulo – SP
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Só dois projetos, de autoria do vereador

Salomão, podem por fim ao UBER em SP

O prefeito Fernando Haddad ainda
não sancionou o projeto de Lei 349/
2014, aprovado na Câmara Municipal,
que proíbe o transporte remunerado de
pessoas em veículos particulares ca-
dastrados através de aplicativos. Já no
Rio de Janeiro o prefeito Eduardo Paes
sancionou uma lei proibindo o aplicativo
UBER em carros particulares. Agora,
caso a empresa tenha interesse em
continuar existindo, terá que liberar sua
plataforma para os taxistas.

Em São Paulo o vereador Salomão
Pereira apresentou dois Projetos de Lei
que podem, definitivamente, encerrar
as atividades da empresa Uber: os PLS
150/2015 e 243/2015. O PL 150/2015
multa em R$ 28 mil os estabelecimen-

PLS 150/2015 e 243/2015 não deixam

brechas para a operação ilegal do Uber

tos comerciais que aceitarem carros
particulares realizando o transporte de
passageiros em suas dependências.

Já o PL 243/2015 pune a empresa
de aplicativo com multa de R$ 50 mil
para cada carro particular. Esse proje-
to também regulamenta os aplicativos,
desde que eles trabalhem com táxis le-
galizados. Com isso, as empresas se-
rão obrigadas a cadastrar sua tecnologia
no DTP (Departamento de Transpor-
tes Públicos), passando a operar den-
tro do sistema de táxi da cidade.

Taxista conhece Uber
nos EUA e é surpreendido

O presidente do Sindicato dos
Taxistas Autônomos de Santo André,
Odemar Ferreira, viajou para os Esta-

dos Unidos recentemente e teve uma
experiência desagradável com a UBER.
Ele acredita que foi explorado.

Ao sair de um centro comercial
Odemar utilizou um táxi regular para
voltar ao hotel em que estava hospeda-
do, e pagou US$ 8 pela corrida. Porém,
percebeu que havia esquecido a nota fis-
cal do produto adquirido, e solicitou um
táxi para retornar ao centro comercial.

Devido à demora do táxi em chegar
ao local Odemar aceitou que um veículo
da Uber o conduzisse ao centro comer-
cial. Sua surpresa veio no momento de
pagar a corrida: o motorista lhe cobrou
US$ 35, com a justificativa de que seu
carro era luxuoso. No retorno ao hotel,
Odemar utilizou um táxi regular, e pa-
gou novamente US$ 8 dólares.

“Não podemos aceitar carro particu-
lar fazendo serviço de táxi. Os passa-
geiros que utilizam um veículo Uber es-
tão correndo riscos e, o mínimo que pode
acontecer é a exploração no momento
do pagamento”, afirmou o vereador
Salomão.

Salomão, através de seu departamen-
to jurídico, descobriu que o responsável

pela empresa Uber no Brasil chama-
se Sérgio Picolo e que, além da Uber,
possui mais oito empresas recém cria-
das em seu nome. Além disso, na ci-
dade do Rio de Janeiro a empresa
Uber do Brasil Tecnologia já tem pro-
testos em cartórios. Por isso, o verea-
dor solicitou uma audiência com o pre-
feito Fernando Haddad para deixá-lo
ciente dos fatos.

“No meu trabalho como vereador
respeito toda minha história de vida, e
o relacionamento fiel e transparente
que sempre mantive com a catego-
ria taxista. Na Câmara podem con-
tar com o meu apoio. Posso dizer,
com segurança, que essa categoria
nunca teve um representante político
que defendesse seus interesses”, fina-
lizou o vereador.

F
o
to

: 
D

iv
u

lg
a
çã

o



FOLHA DO MOTORISTA Página 26 de 06 a 19 de outubro de 2015

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).
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

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
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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 caducidade.

Erros em inventários podem

levar à perda do alvará
Procure o jurídico da Coopetasp e tire suas dúvidas

Para antecipar a transferência o ad-

vogado, após dar entrada no inventá-

rio, 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. O atendimento é realizado

para 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

Foto: Mario Sergio de Almeida
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A PNS (Pesquisa Nacional de

Saúde) 2013, recentemente divulgada

pelo Ministério da Saúde, mostra

maior acesso aos cuidados com a saú-

de e aumento da expectativa de vida

no país. De 1980 para 2013, o brasi-

leiro ganhou 11,2 anos de

longevidade e em média passou a atin-

gir 73,9 anos. A má notícia é que

27,7% dos que tiveram indicação para

operar a catarata, doença que torna

o cristalino do olho opaco, não pas-

saram pela cirurgia.

Para o oftalmologista do Instituto

Penido Burnier, Leôncio Queiroz

Neto, perito em Medicina do Trânsi-

to e membro da Associação Brasilei-

ra de Medicina do Tráfego

Catarata aumenta riscos no trânsito, diz pesquisa
Brasileiros correm risco no trânsito

por não operarem a catarata

(ABRAMET), este resultado é

preocupante. Isso porque estudos

mostram que a catarata aumenta em

2,5 vezes o risco de acidentes no trân-

sito.

A PNS mostra que entre 60 e 64

anos, faixa etária em que a catarata

atinge 28,8% da população, só 6,8%

afirma ter dificuldade para dirigir. Este

índice sobe para 12,2% para quem

tem entre 65 e 70 anos e atinge 39,2%

dos que têm 75 anos ou mais, quando

a catarata têm incidência de 45%.

Sintomas e tratamento

Os principais sintomas da catarata

são: troca frequente do grau dos ócu-

los, ofuscamento, dificuldade de diri-

gir à noite, acompanhar o movimento

da bola em jogos de tênis ou golfe, ler

letras miúdas ou placas de sinalização.

Ao contrário do que muitos acreditam

não é necessário deixar a catarata fi-

car madura; pelo contrário, a opera-

ção deve ser feita logo que a doença

começa a atrapalhar as atividades di-

árias.

O oftalmologista ressalta que no

Brasil a catarata continua sendo a cau-

sa mais frequente de cegueira tratável.

A boa notícia é que a cirurgia hoje pode

ser feita de forma personalizada e, além

de eliminar a catarata, corrige vícios

de refração e pequenas imperfeições.

O laser tornou o procedimento mais

seguro porque eliminou a imprecisão

natural dos cortes manuais, e quem já

teve a indicação de cirurgia não deve

continuar adiando a operação. Isso

porque a catarata muito madura pode

dificultar o procedimento, que con-

siste em substituir o cristalino opaco

pelo implante de uma lente transpa-

rente dentro do olho. “Em menos de

meia hora é possível resgatar a auto-

nomia e a segurança no trânsito”, con-

clui o médico.

Redação Folha do Motorista RJ

Foto: Divulgação
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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
PPROCURO ALVARA PARA
TRANSFERENCIA, TEMOS
INTERESSADOS – CONSULTE –
WALDEMAR MENDES- END.
RUA SIQUEIRA BUENO 2181 -
SALA 3 -  MOOCA - FONE -
78534196 – 985855988.
COLOCAÇÃO DE 2° TITULAR,
ALVARA LIVRE, CONSULTORIA
E ADMINISTRAÇÃO –
WALDEMAR MENDES - END.
RUA SIQUEIRA BUENO 2181 -
SALA 3 -  MOOCA - FONE -
78534196 – 985855988
Transfiro alvará Taboão da Serra
F: 9.9581-0473.
Vendo um prefixo da Coopertax
106, R$ 5 mil de entr + 10x
1.000,00 F: 9.4738-6946 c/
Marcos.

PROCURO CO-TITULAR
URGENTE -Preciso trabalhar
urgente! Tratar (11) 96828-1200/
9.5863-6429.
 Transfiro alvará F: 9.6567-8174
c/ Silva.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -
Tratar Tel.: (11) 7820-4320.
Transfiro alvará c/ ponto na Av.
Brigadeiro Faria Lima F: 9.8207-1118
/ 9.4743-9933.
Vende-se Cobalt 2013 LTZ, 1.8
aut.completo, top c/ GNV, km 71mil,
original R$ 35.500,00- tabela R$
42.000,00 F: 9.9359-0459 c/ Manoel
TRANSFIRO ALVARÁ EM
ITAPECERICA DA SERRA -
Tratar Tel.: (11) 9.6865-1106.
Ofereço-me como 2º motorista,
tenho carro Voyage 2015 F: 9.7493-
0927 c/ Gil.
Vendo Meriva Joy 2010, branca,
original R$ 22.500,00 F: 9.8716-3007
(TIM) c/Rodney.
VENDO MERIVA 2012 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
- Tratar Tel.: (11) 7820-4320.

Transfiro taxi. Palio weekend –
alvará mais prefixo Use-taxi F:
9.9793-3137 / 2728-3288 (APÓS AS
13:00 Hs)
Transfiro alvará c/ ponto no
Shop.Penha F: 2641-4821 (ligar
entre15h30 as 20h00).
VENDO SPIN 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO  - Tratar
Tels.: (11) 7726-4620.
Alvará c/ ponto na Paraíso –
transfiro F: (18)9.9729-9380 (vivo) /
(11) 9.8299-9380 (TIM) c/ Ademir
 Vendo titulo Ligue-taxi, 5 Pas de
empresas, ótimo negocio - motivo:
viagem F: 4982-7784 c/ Ailton.
Vendo Logan 2012, e transfiro
alvará c/ ponto na rodoviária Barra
Funda F: 9.4318-8651 c/ Clemente.
VENDO ZAFIRA E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tels.:
(11) 9.6828-1200.
Ofereço-me como 2º motorista,
tenho carro 2010, resd. própria –
caso de transferência imóvel em
Pirituba região F: 9.7242-7738.
Transfiro alvará ponto livre, Livina
2013 F: 9.8226-3004.
Ofereço-me para trabalhar como
motorista particular F: 9.4997-2403
c/ Simão.

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.

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

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL

Criança

Montagem com ou sem material,

acompanhamento e regularização

junto a AES-ELETROPAULO

Engenheiro eletricista Carlos Roberto

Lopes – CREA n° 0681740428

cel.9.8917-5014

Tel (011)2578-4519- Recado.

QUADRO DE FORÇA

E POSTE DE PONTO

DE TAXI

Ao decidir pela compra de seu veí-

culo zero quilômetro, consulte os anun-

ciantes 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 Tra-

balhador (FAT), está ativa. O crédito

possibilita o financiamento de até 90%

do valor de veículos novos, respeitan-

do o teto de R$ 60 mil. O prazo para o

Antes de trocar de carro,

consulte os anunciantes da

Folha do Motorista
pagamento pode ser de até 60 me-

ses, 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.

Nasci já estou no mundo
Sou mais um habitante criança,
Quero crescer e viver
Sou o futuro e sou a esperança

A criança é sincera
Na maioria de suas respostas,
Ela sabe com quem fala
No sentido se ela gosta ou não
gosta

Criança deixa de ser inocente
Quando entende o direito e ver-
dade da vida,
O começo básico vem da forma-
ção
De uma família bem construída

Criança que brinca
Criança que chora,
É um ser tão pequenino
Que a gente tanto adora

Jesus também foi criança
No tempo do rei Arquelau,
Nasceu com o espírito do bem
Enviado pelo pai celestial

Nem toda criança será adulta
Mas todo adulto foi criança,
Essa é minha homenagem
Para ela que é nossa esperança.

Numa pesquisa no Tribunal de Jus-

tiça do Rio de Janeiro me deparei com

uma bela notícia, que municia todos

que são a favor da legalidade com os

argumentos de um Juiz, o

Excelentíssimo Dr. Eduardo Antonio

Klausner, da 7ª Vara de Fazenda Pú-

blica. Esse juiz indeferiu (negou) liminar

ao motorista doUber. Leia a sentença:

Maxxx D. Vxxxx ajuizou o presente

mandado de segurança em face do

Presidente do DETRO e do Secretá-

rio Municipal de Transportes, alegan-

do, em suma, que o seu direito líquido

e certo de prestar serviço de transporte

valendo-se do aplicativo UBER está

sendo violado. Requer a concessão de

ordem liminar para que os impetrados

não o embaracem no exercício da ati-

vidade. A inicial veio acostada por

documentos.

Como se vê do artigo 30, V, da

Constituição Federal, compete a

municipalidade ́ organizar e prestar,

diretamente ou sob regime de conces-

são ou permissão, os serviços públi-

cos de interesse local, incluído o de

transporte coletivo´, ou seja, regular o

transporte de pessoas no município,

assim como compete aos estados re-

gular o transporte coletivo

intermunicipal. Nesse sentido também

o artigo 182 da Constituição Federal,

o Estatuto da Cidade, art. 41, pará-

Juiz do RJ nega pedido de

motorista do UBER
grafo 2º, a Lei n. 12.587 de 2012,

art. 1º. e , copiosa jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal. Por outro

lado, compete aos órgãos de trânsito

estaduais e municipais licenciar veí-

culos e fiscalizar o transporte remu-

nerado de pessoas, sendo certo que

o Código Nacional de Trânsito exige,

em seus artigos 135 e 231, VIII, que

tal serviço seja autorizado, licenciado

ou permitido pela autoridade compe-

tente em observância as leis e regula-

mentos das citadas autoridades (no

RJ, Lei 4.891 de 2004 e Lei 6.504

de 2013, e no Rio, entre outros atos

normativos, o Decreto 40.518/2015).

Logo, diferentemente do alegado

pelo impetrante, os impetrados têm o

direito de fiscalizar a atividade que

pretende exercer, e isso não fere di-

reito seu líquido e certo e decorre da

competência constitucional atribuida

aos ente federados. Aquele que de-

seja fornecer serviço de transporte

deve adequar-se a regulamentação

administrativa e a fiscalização dela

decorrente por parte do Poder Pú-

blico. Assim, recomenda-se o

indeferimento liminar da pretensão

autoral, na forma do artigo 10 da Lei

nº 12.016 de 2009. Isto posto, inde-

firo a petição inicial, denego a segu-

rança e julgo extinto o processo.

Leitor da Folha do Motorista




