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O PL 395/2010, de Salomão Pereira (PSDB), Ricardo Teixeira (PV),

Gilson Barreto (PSDB), Floriano Pesaro (PSDB) e Adilson Amadeu

(PTB), permitiria ao taxista parar nos espaços de Zona Azul para al-

moço das 11h30 ás 14h30, gratuitamente. Em 05 de outubro o pre-

feito Fernando Haddad vetou o projeto, com a justificativa de que não

teria como controlar o serviço. Pág. 24

Prefeito veta projeto de

zona azul para almoço

que beneficiaria taxista

O Prefeito Fernando Haddad
sancionou, em 08 de outubro, a
Lei nº 16.279 (referente ao Pro-
jeto de Lei nº 349/14), que proí-
be o uso de aplicativos em car-
ros particulares para o transpor-
te remunerado individual de pes-
soas. Além disso, criou outra ca-
tegoria de táxi: o “Táxi Preto”.
Haverá sorteio de 5 mil novos
alvarás. Pág. 14

Saiba tudo sobre

o sorteio de 5

mil alvarás

onerosos para os

“Táxis Pretos”

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, além da Comgás e das
convertedoras Intersul, GNV Anchieta, Nova GNV, Osasgás e

Rodagás estão programando um grande volume de negócios.  Cerca de
300 carros foram vendidos. Pág. 04

Feirão do Táxi: depoimento

dos representantes das marcas
Aposentadoria, revisão e outros
erviços junto ao INSS – ligue e

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

Pág. 26

Carta de rendimento

ou lucro cessante:

procure a Coopetasp

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

categoria e têm sempre profissi-
onais preparados. Para anunciar,

fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br

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

Um táxi 0 km

atrai mais passageiros

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Divulgação
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Conhecido o decreto do prefei-
to Fernando Haddad que institui na
cidade de São Paulo uma nova mo-
dalidade de serviço de táxi – o cha-
mado Táxi Preto, cabe aqui uma
breve análise sobre esse tema.

Sem dúvida, a decisão tomada
pelo prefeito foi importante para
toda a categoria. Não se proibiu o
aplicativo Uber. Afinal, a irregulari-
dade não está no aplicativo em si,
mas na prestação de serviço com
carro particular. O que se fez, foi
indicar para a empresa um novo
serviço. Se ela quiser continuar
atuando em São Paulo há um
meio legal para isso, ou seja, se
submeter ao decreto do Táxi Pre-
to, que cria uma nova categoria no

Os procedimentos

dos novos alvarás
transporte individual de passageiro
cuja principal característica é o ser-
viço prestado exclusivamente via
aplicativos em geral.

Essa questão já aparecia em Pro-
jeto de Lei (PL 243/2015) que ela-
borei ainda no primeiro semestre des-
te ano e que tramita na Câmara Mu-
nicipal, prevendo que para atuarem
no mercado as empresas de
aplicativos deverão se cadastrar no
Departamento de Transporte Públi-
co (DTP), servindo exclusivamente
ao sistema de táxi da cidade. O PL
243 já passou por todas as comis-
sões e se encontra na pauta de vota-
ção no plenário da Câmara.

Se, inegavelmente, existem avan-
ços com esse decreto, há, a meu ver, 

um aspecto que deveria ser mais bem
avaliado pelo prefeito e sua equipe.
Entendo que ao invés de destinar 5
mil alvarás para Táxis Pretos, o pre-
feito Fernando Haddad deveria re-
ver esse número, deixando metade
na nova categoria e liberando os ou-
tros 2.500 para sorteio na modalida-
de Táxi Comum (branco). Estou tra-
balhando para viabilizar essas mu-
danças, afinal decreto e
portaria podem ser modificados pelo
Executivo.

Mas por que faço essa sugestão?
Por uma razão muito simples: não sa-
bemos qual a real demanda por esse
tipo de táxi que atenderá solicitações
de viagem somente encaminhadas
por aplicativos.  Então, nada mais

sensato do que avaliar o sistema
com uma menor quantidade de car-
ros em circulação, liberando uma
significativa quantidade de alvarás
para a categoria comum que atende
o maior número de pessoas que se
utilizam dos serviços de táxi na ci-
dade. Até porque os táxis pretos
não poderão utilizar as faixas e cor-
redores de ônibus. Assim vamos
criar outro para a categoria táxi exe-
cutivo, que é chamado de luxo: es-
tes serão multados ao trafegarem
nas faixas e corredores.

Vereador Salomão Pereira (PSDB)

Acompanhe também pelo

facebook: salomaopereira-vereador
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Feirão do Táxi: o maior

evento de negócios da categoria
Vendas no Feirão do Táxi ignoram crise, e expositores ficam satisfeitos

No último dia 03 de setembro a categoria taxista marcou presença no 17º Feirão do Táxi, evento organizado pela Folha do Motorista. Mais uma
vez os negócios superaram as expectativas, e vendedores ficaram satisfeitos com as vendas geradas na festa.

As principais montadoras que disponibilizam seus veículos para o serviço de táxi estiveram presentes, e levaram seus modelos para mostrar aos
taxistas. Chevrolet, Volkswagen, Chery, Nissan, Toyota, Honda, além da Comgás e das convertedoras Intersul, GNV Anchieta, Nova GNV, Osasgás
e Rodagás realizaram excelentes negócios.

A credibilidade de mais de 30 anos da Folha do Motorista e a idoneidade de seu fundador, Salomão Pereira, fazem com que o Feirão do Táxi se
firme como o principal evento de negócios da categoria taxista.  Nenhuma outra feira gera um volume tão expressivo de vendas, e reúne mais de 5.000
taxistas e seus familiares em momentos de diversão e confraternização.

Com a palavra, os expositores:

“O Feirão do Táxi foi muito bom,
com um volume grande de negó-
cios. Além disso, realizamos muita
prospecção de clientes, que irão
procurar nossas concessionárias
para fechar negócio à medida que
providenciarem suas cartas de
isenção. Assim como nos outros
feirões realizados pela Folha do
Motorista, os resultados se esten-
dem por meses. A Chevrolet ex-
pôs todos os veículos homologa-
dos para o serviço de táxi em São
Paulo, e ofereceu o Cobalt LTZ
com desconto de 4%. Devido ao
sucesso, manteremos essa promo-
ção nas concessionárias que parti-
ciparam do Feirão até o final de
outubro”.
Mário Sérgio Avença - Chevrolet

“Nós estamos muito satisfeitos
com o Feirão do Táxi. Vimos
melhorias em relação ao último
evento, e nossas sugestões foram
atendidas. O formato do evento foi
muito bom, e com certeza estare-
mos presentes nos próximos
Feirões organizados pela Folha do
Motorista. As vendas ficaram den-
tro das expectativas”.
Fernando Klein - Toyota

“O Feirão do Táxi, como sempre,
foi maravilhoso para a Honda.
Além dos carros vendidos no ato,
duas semanas após o evento eu
ainda estou fechando vendas na
concessionária. O resultado foi um
sucesso, e eu falo para o meu ge-
rente e para o meu diretor: nunca
me tirem do Feirão. Se, um dia,
vocês decidirem não mais partici-
par, eu pago do meu bolso. Além
de tudo, toda a equipe da Folha do
Motorista está de parabéns. Tudo
é muito organizado, a comida é
excelente, e até a minha filha se
divertiu na área das crianças esse
ano. É muito gratificante participar
do Feirão do Táxi”.
Cheila Ferreira Sanches - Honda

“O Feirão foi satisfatório para divulgarmos nossos produtos e realizar
cadastro de taxistas”.

Diego Martins - Nissan

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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DIÁRIO OFICIAL DE 14/10/15
Portaria nº 136/15 - DTP. GAB.
Aumenta o espaço físico do ponto de táxi nº 1909 (C.L.P. 24.00.137-6),

categoria comum, na Avenida Ipiranga, altura do nº 345, entre a Praça da Re-
pública e a Rua Major Sertório, capacidade para 5 vagas, índice de rotatividade
igual a 4 carros por vaga, totalizando 20 carros.

Portaria nº 152/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2422 (C.L.P 20.02.012) para estaciona-

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:

mento de táxi, categoria comum, na Rua Dona Antonia de Queirós, lado par,
entre a Rua Frei Caneca e a Rua Augusta, capacidade para 3 vagas e índice de
rotatividade igual a 3,30 carros por vaga totalizando 10 carros.

Portaria nº 154/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 1875 (CLP 11.10.006), para estacionamen-

to de táxi, categoria comum, na Av. Jabaquara, lado ímpar, entre a Av. Fagundes
Filho e a Rua Panamericana, capacidade para 4 vagas, índice de rotatividade
igual a 3,3 carros por vaga, totalizando 13 carros.

Veículos homologados
para o serviço
de táxi em SP

DIÁRIO OFICIAL DE 09/10/15
Portaria nº 151/2015 - DTP.

GAB.
Aprova a utilização do veículo

da Marca LIFAN, Modelo X60,
Versão 1.8L TALENT, Código
DENATRAN 213605, para a
prestação do Serviço de Transpor-
te Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias
COMUM , COMUM RÁDIO e
ESPECIAL na Cidade de São Pau-
lo. O veículo especificado deverá aten-
der aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

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 14/10/15
Portaria nº 157/2015 - DTP.

GAB.
Aprova a utilização do veículo

da Marca KIA, Modelo CERATO,
Versão EX3 1.6MTNB, Código
DENATRAN 149371, para a pres-
tação do Serviço de Transporte In-
dividual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, nas Categorias CO-
MUM, COMUM-RÁDIO e ES-
PECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 09/10/15
2015-0.259.789-2 Vander Ribeiro de Lima. Transferência de alvará de

estacionamento nº 016.839-26. Indeferido.

Transferência de
alvará publicada 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.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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NOVOS CASOS DE ADVOCACIA
EMPRESARIAL DE TRÂNSITO
Numa palestra sobre “No-

vos Rumos da Advocacia”
percebi que assistimos o
surgimento de um novo ser-
viço de advocacia ligado a
área de trânsito e transporte,
dedicado a prestação asses-
soria especialmente para em-
presas que necessitam de
profissional com especializa-
ção nessas áreas, tanto para orienta-
ção quanto a aplicação de medidas
capazes de livra-las do pagamento de
multa em valores exorbitantes.

A origem disso, está no aumento de
regras e restrições aplicadas aos veí-
culos que prestam serviços as empre-
sas e ao novo mercado com ênfase a
logística e a mobilidade nos grandes
centros urbanos como São Paulo, Rio
de Janeiro e outras capitais, aplicando
penalidade de multa, suspensão do di-
reito de dirigir, recolhimento de veiculo
dentre outras, o que por certo dificulta
a vida e as finanças do empresários. 

Por ser uma área que sofre mudan-
ças a todo momento, torna-se necessá-
rio que do advogado atualizar-se cons-
tantemente, para se ter uma ideia disso,
nota-se que, o Código de Trânsito Bra-
sileiro que completou 18 anos sofreu 28
alterações em seu texto, além da edição
de 556 Resoluções pelo CONTRAN -
Conselho Nacional de Trânsito, ou seja,
uma média de 30 por ano.

Aos leigos, convém esclarecer que,
para o direito de trânsito a resolução é
uma norma aprovada pelo CONTRAN
- Conselho Nacional de Trânsito para
complementar os artigos do Código
Trânsito Brasileiro, uma espécie de
Poder Legislativo de Trânsito, este ór-
gão é composto por Câmara Temática:
fator humano, do veículo e da via, cria-
das para discutir a regulamentação da
lei de trânsito, conforme autorização
concedida pelo próprio Código de
Trânsito Brasileiro.

Para a multa ter validade é neces-

sário a observância das
normas criadas pelo pró-
prio Código de Trânsito
Brasileiro, das Resoluções
e da Constituição Federal,
além das normas munici-
pais que restringem a cir-
culação de veículos, mas
a própria norma cria as
exceções, também conhe-
cida como “isenção” au-

torizada expressamente pela autorida-
de sobre a via pública. 

Com base nisso, empresa do ramo
da saúde, mais especificamente,
prestadora de serviços de análise
clinica, que possuía cerca de cento e
trinta e cinco mil reais de multas por
não indicação de condutor. Após ana-
lisado o caso, percebeu-se que a em-
presa teve autorizações para circula-
ção na Zona Máxima de Restrição por
alguns anos. Contudo, as multas se
deram em período em que não havia
tal deferimento. Sendo assim, provi-
denciado novo requerimento que foi
deferido pelo Departamento Munici-
pal de Trânsito de São Paulo.

Na sequencia, houve a entrada de
ação na Justiça, alegando que o ato
que reconhece a isenção pode
“retroagir”, portanto, ao tempo da ul-
tima autorização, já que o panorama
fático era exatamente o mesmo, deste
modo, a empresa deixou de ter o dé-
bito cancelado e poderá pedir a de-
volução dos valores pagos
indevidamente, suavizando as dificul-
dades em decorrência a crise finan-
ceira que atravessa a economia.

As empresas que tenham interesse
nesse serviço, deve solicitar a visita de
um advogado sem compromisso que
poderá oferecer um plano de trabalho
eficaz, além de atuar em parceria com o
departamento jurídico da própria empre-
sa, pois como afirma Rodolf Von Hering,
na Luta Pelo Direito: Não existe direito
se você não lutar por ele! 

A quantidade de radares presentes na capital paulista só aumen-
ta, e com isso o número de motoristas autuados é recorde. Só no
primeiro semestre deste ano foram 6,1 milhões de multas – sem con-
tar as aplicadas pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito). A
Prefeitura espera arrecadar 1,2 bilhão em 2015 apenas multando.

Os radares estão em toda parte. Escondidos em pontes, viadutos
e agora também nas mãos dos Guardas Civis Metropolitanos (GCM),
que utilizam os radares pistola. Em um primeiro momento a adminis-
tração municipal anunciou que esses equipamentos portáteis foram
adquiridos para realizar a fiscalização de motocicletas, que não eram
flagradas pelos radares nas marginais Pinheiros e Tietê quando des-
respeitavam o limite de velocidade. Porém, os radares pistola estão
multando também veículos, e a sua localização é incerta: os agentes
ficam nas pontes e também nos canteiros das marginais.

Bom seria se essa fiscalização tivesse um caráter educativo, e
reduzisse o número de acidentes nas ruas. Além disso, se o valor
arrecadado com as multas fosse revertido em prol da cidade, a re-
clamação seria menor. Mas não é isso o que vemos.

A indústria de multas tomou uma proporção gigantesca, e os mo-
radores não vêem retorno. Ruas cada vez mais esburacadas, princi-
palmente na periferia, são comuns. Afinal, onde é usado o dinheiro
gerado com as infrações de trânsito?

Bom seria se o número de creches e hospitais crescesse na pro-
porção que o número de radares e multas. Certamente a enorme fila
de crianças que precisam de um local para ficar enquanto suas mães
trabalham iria zerar, e centenas de paulistanos não sofreriam tanto no
momento de um problema de saúde.

Multas se proliferam
na capital paulista
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Entre em contato com a

Coopetasp:

11 2081-1015

Segundo balanço do IPTC (Índi-
ce de Preços Ticket Car), o custo
médio da gasolina em setembro su-
biu 0,7% em relação a agosto, en-
cerrando o mês a R$ 3,49 o litro.

Entre os estados que apresenta-
ram melhores preços para abastecer
com gasolina estão São Paulo (R$
3,22), Paraíba (R$ 3,32), Piauí,
Santa Catarina e Rio Grande do
Norte (R$ 3,36). O custo por li-
tro mais elevado do combustível
está no Acre, a R$ 3,84.

Etanol

Depois que a Petrobrás anunciou
o reajuste da gasolina e do diesel nas
refinarias, em 4% e 6%, respectiva-
mente, foi o etanol que, em valores
absolutos, teve o maior aumento.
Segundo dados da ANP (Agência
Nacional do Petróleo), que faz uma
pesquisa semanal de preços dos com-
bustíveis ao consumidor, na última
semana o litro do diesel teve alta de R$
0,10, o da gasolina aumentou R$ 0,17
e o do etanol ficou R$ 0,19 mais caro. 

No levantamento da semana
de 27 de setembro a 3 de outubro, o

Gasolina subiu 0,7% em setembro,

e etanol pode ser vantajoso
Etanol é o combustível mais vantajoso

em estados do Centro-Oeste e do Sudeste

diesel comum saía, na média nacional,
a R$ 2,81. Entre 4 e 10 de outubro,
chegou a R$ 2,91; o diesel S-10 saiu
de R$ 2,95 para R$ 3,06; a gasolina
passou de R$ 3,28 para R$ 3,45; já o
etanol saltou de R$ 2,11 para R$ 2,30. 

A variação do preço do álcool
pode ser explicada por fatores como o
aumento da demanda, decorrente do
encarecimento da gasolina e também
pela alta do dólar, que leva muitos pro-
dutores de cana a optarem pela pro-
dução de açúcar, em vez do etanol. 

Geralmente, o valor do etanol se
mantém mais estável entre abril e no-
vembro, no período da safra da cana,
e varia mais na entressafra, que vai de
dezembro a março. A Única (União da
Indústria de Cana de Açúcar) afirma,
no entanto, que o preço do etanol de-
pende, também, do preço ao produtor
e de venda na distribuidora. 

E o preço ao produtor também
subiu. A alta, na última semana, foi de
R$ 0,06 pelo litro do álcool no estado
de São Paulo, que representa 60% de
toda produção de etanol no país. O
dado é do Cepea (Centro de Estudos

Avançados em Economia Aplicada) da
USP (Universidade de São Paulo). O
preço do álcool hidratado, que estava
em R$ 1,46 no levantamento de 28 de
setembro a 2 de outubro, passou para
R$ 1,52 entre 5 e 9 de outubro.  

Para os consumidores que têm
carro flex e preferem conferir qual o
combustível mais vantajoso, o ideal é

fazer o cálculo dividindo o preço do
etanol pela gasolina. Se o resultado
for menor ou igual a 0.70, é vantajo-
so abastecer com etanol. Se o resul-
tado for maior, compensa economi-
camente abastecer com gasolina.
Sob essa metodologia, o etanol é
economicamente mais vantajoso em
São Paulo.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Avenida Paulista será fechada
para carros todos os domingos

A Avenida Paulista ficará fechada para o tráfego de veículos todos os do-
mingos, das 9h às 17h. A decisão da Prefeitura entrou em vigor no dia 18 de
outubro, sem levar em conta as sugestões do Ministério Público (MP).

A Promotoria havia sugerido deixar uma faixa livre para os carros em cada
sentido, e duas ou mais transversais para o cruzamento. Além disso, o MP
estipulou um prazo de quatro a seis meses para a implantação, período que
seria usado para a realização de audiências públicas com os interessados.

Já a Prefeitura afirma que a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)
realizou estudos, e concluiu que o fechamento da avenida não causaria im-
pactos. Segundo a Prefeitura os moradores e os hospitais da região não serão
afetados.

A intenção é transformar a Avenida Paulista em uma área de lazer para
pedestres, ciclistas e skatistas. Outras avenidas importantes, em diferentes
regiões da cidade, também devem ser transformadas em ruas de lazer, com
fechamento aos domingos para os carros.

Prefeitura decidiu tomar a medida

mesmo sem o aval do Ministério Público
Foto: Divulgação
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A instalação de uma câmera de
segurança traz mais segurança para o
taxista. As imagens captadas pelo
equipamento são transmitidas em tem-

TENHA UMA CÂMERA DE
SEGURANÇA EM SEU TÁXI
A Coopetasp disponibiliza o aparelho

po real para uma central. Como o
armazenamento da filmagem é feito fora
do carro, mesmo em caso de roubo 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 intenci-
onada entrar no táxi desistirá de co-
meter o crime ao saber que seu rosto
será identificado com facilidade.

Para ter uma câmera de segurança
em seu táxi você irá precisar de um
celular com linha telefônica, de qual-
quer operadora, para a captação das
imagens (pode ser a linha que o taxista
já utiliza normalmente). A Coopetasp
– Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo – disponibiliza o aparelho
compatível com o sistema, a preços e
condições especiais.

A instalação da câmera fica em R$
250, e o custo mensal de

armazenamento das imagens e manu-
tenção em R$ 45, para quem usar
sua própria linha telefônica (para
os  que usarem a  l inha da
Coopetasp será acrescido o va-
lor da conta de telefone).

Entre em contato com a

Coopetasp:

11 2081-1015

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Prefeito proíbe aplicativo em

carro particular e cria “Táxis Pretos”
PL 349/14 agora é a Lei 16.279/15.

Haverá sorteio de 5 mil novos alvarás.

O Prefeito Fernando Haddad san-
cionou, em 08 de outubro, a Lei nº
16.279 (referente ao Projeto de Lei
nº 349/14), que proíbe o uso de
aplicativos em carros particulares para
o transporte remunerado individual de
pessoas. O texto de autoria dos ve-
readores Adilson Amadeu, Salomão
Pereira, entre outros, ainda prevê
multa de R$ 1.700 para os conduto-
res e estabelecimentos que desrespei-
tarem as regras, além de apreensão
do veículo.

No mesmo dia o prefeito baixou
um decreto criando outra categoria de
táxi: o “Táxi Preto”, para combater
aqueles que trabalham com o
aplicativo UBER utilizando-se de car-
ros luxuosos. Serão sorteados cinco
mil alvarás onerosos para os interes-
sados, e várias regras terão que ser
seguidas para a operação desse novo
modelo de transporte.

Os Táxis Pretos só poderão ser
chamados por meio de aplicativos. Já
as empresas interessadas em
gerenciar esses aplicativos deverão se
credenciar no DTP (Departamento de
Transportes Públicos), fornecer da-
dos relativos às corridas e pagar ISS
(Imposto Sobre Serviço). A tarifa será
flexível com possibilidade de descon-
tos, mas com um teto até 25% acima
do Táxi Comum.

Os requisitos mínimos para os
veículos da categoria “Táxi Preto”
serão: idade mínima de cinco anos,
cor preta, ar condicionado de fábri-

ca, quatro portas, modelo homologa-
do pelo DTP, registro na categoria alu-
guel e taxímetro.

Veja como concorrer

aos novos alvarás

Os motoristas interessados em um
dos cinco mil novos alvarás que serão
sorteados pela prefeitura devem aguar-
dar o edital, que será publicado em até
60 dias, para se inscrever.

O Decreto nº 56.489 que criou a
categoria Táxi Preto exige do taxista a
comprovação da realização do Curso
Especial de Treinamento e Orientação
da Categoria Especial/ Luxo. Além dis-
so, somente os que possuem Condutax
emitido até 08 de outubro de 2015
poderão se candidatar. O DTP irá pu-
blicar, nos próximos dias, a lista de to-
dos os taxistas aptos a participar do
sorteio.

Metade dos alvarás (2.500) será
reservada para profissionais que já atu-
am no setor, situação comprovada pelo
vínculo a alvarás de estacionamento de
terceiros por um período mínimo de três
anos. Destes, 250 alvarás serão desti-
nados a veículos adaptados a porta-
dores de deficiência ou mobilidade re-
duzida.

A outra metade dos alvarás (2.500)
será sorteada a taxistas com Condutax
que não possuam alvará de estaciona-
mento em seu nome. Para isso, o
Condutax deverá ter sido emitido até a
data de 08 de outubro de 2015. Des-
tes, 1.250 alvarás serão destinados às
taxistas do gênero feminino, e a outra

metade a taxistas de qualquer gênero.
Os alvarás para a categoria Táxi

Pretos terão validade de até 35 anos, e
serão condicionados ao pagamento de
outorga onerosa, com opção de
parcelamento - o valor ainda será defi-
nido pela Secretaria Municipal de Trans-
portes (SMT). Os taxistas sorteados
não poderão mudar de categoria, mas
poderão transferir a sua autorização.

Segundo prefeitura, há espaço

para 15 mil novos alvarás em SP

A Prefeitura estima que, mesmo
com o Táxi Comum e o novo Táxi Pre-
to, ainda existe uma demanda reprimi-
da por transporte individual que pode
ser atendida com um novo serviço de
utilidade pública, desde que seja regu-
lado pelo Poder Público.

Segundo o presidente da
SPNegócios, Rodrigo Pirajá, há espa-
ço para 15 mil novos carros para trans-
porte individual na cidade, além dos atu-
ais 33 mil alvarás. O artigo 12 do Plano
Nacional de Mobilidade Urbana (lei
12.587/12) e o artigo 231 do Código
de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97)
preveem que cabe ao poder executivo
municipal regular/ licenciar os serviços
de transporte de pessoas.

Uber afirma que

continuará operando em SP

Após a decisão da Prefeitura de san-

cionar o PL 349/2014, que proibiu o
uso de aplicativos de táxi em carros
particulares, a Uber reafirmou em nota
que continuará trabalhando normal-
mente na capital paulista. Além disso,
a empresa enviou para a Prefeitura um
pedido de regulamentação, que será
analisado em até 60 dias.

A Uber afirma que não se enqua-
dra no serviço de táxi, já que seus mo-
toristas parceiros prestam um serviço
de transporte individual privado pre-
visto na PNMU (Política Nacional de
Mobilidade Urbana) – Lei Federal
12.587/2012. Mais de 900 mil e-
mails foram enviados para o Prefeito
Fernando Haddad em apoio à Uber.

Segundo o Prefeito, por existir es-
paço e solicitação de uma empresa
interessada, está em análise aprimo-
ramentos legais de serviços de utili-
dade pública de transporte individual
de passageiros (não táxi) abrangidos
pela Lei de Mobilidade Urbana. “A
Prefeitura não se fecha aos avanços e
irá propor regulamentação dos servi-
ços novos de transporte individual dos
passageiros, mas com planejamento,
organização, regras e controle públi-
co para proteger o cidadão
paulistano”, afirmou o prefeito. Po-
rém, a fiscalização de serviços clan-
destinos continuará.

Foto: Divulgação

Entenda como irá funcionar o sorteio dos

5.000 novos alvarás para a categoria Táxi Preto

Grupo A: 2.500 alvarás para taxistas

vinculados a alvarás

de terceiros por, no mínimo, 3 anos, nos últimos 5 anos.

Lote I: 2.250 alvarás para veículos que atendam às

especificações.

Lote II: 250 alvarás para veículos adaptados

para pessoas com deficiência.

Grupo B: 2.500 alvarás para taxistas com

Condutax emitidos até 08/10/15.

Lote I: 1.250 alvarás para taxistas do gênero feminino.

Lote II: 1.250 alvarás para taxistas de qualquer gênero.
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Câmara Municipal cria Subcomissão
para avaliar serviço de táxi

A Câmara Municipal de São Paulo
instalou, em 06 de outubro, uma
Subcomissão de Estudos para avali-
ar o transporte individual de passa-
geiros na cidade. As reuniões acon-
tecerão todas as quartas-feiras às

Ideia é ouvir o Poder Público e os

taxistas para propor melhorias no sistema

11h30, com os vereadores Senival
Moura (PT), presidente, Salomão Pe-
reira (PSDB), vice-presidente e
Adilson Amadeu (PTB) relator.

“Vamos buscar informações com a
Secretaria Municipal de Transportes,

com o Departamento de Transportes
Públicos, com os taxistas, cooperativas,
associações e representantes da cate-
goria. Assim chegaremos a um consen-
so que seja bom para ambos os lados”,
afirmou Salomão. Já o vereador

Senival Moura deixou claro que pre-
tende ouvir as sugestões dos motoris-
tas do aplicativo da Uber. “Acho que
o momento é para isso. O objetivo é
estudar todas as formar possíveis para
fazer a regulamentação”, destacou.
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Osasgás: líder de mercado no
segmento de instalação de GNV

Convertedora possui convênio com mais de 47 concessionárias

A empresa Osasgás se conso-
lidou no mercado de instalação de
GNV (Gás Natural Veicular) pela
solidez e experiência. Há 20 anos
no mercado, é hoje a líder em
conversão e possui convênio com
mais de 47 concessionárias, ins-
talando Kits GNV de 5ª geração
em veículos zero quilômetro. “Os
clientes compram um veículo zero
quilômetro e já retiram da conces-
sionária com o GNV. A Osasgás
realiza todo o trâmite burocrático
e entrega o carro com garantia em
conjunto com a concessionária”,
afirma Adriano Daré, responsável
pelo atendimento aos taxistas.

Ampliando suas instalações na
Mooca para melhor atender os
clientes, a Osasgás conta com
outro endereço em Osasco para
um fácil acesso, e trabalha com o
kit GNV da marca Landirenzo,
que possui o melhor custo bene-
fício em termos de manutenção e

Taxista: ligue e agende sua instalação

de GNV:

Osasco

Av. Pref. Hirant Sanazar, 530

Telefone: 3688-1600

Mooca

Rua Javari 176

Telefone: 2692-7653

Cheque: financiamento em até 36

vezes

Cartão de crédito (Visa e Mastercard):

em até 10 vezes sem juros

regulagem. “Nós vendemos kits fe-
chados e lacrados para dar uma
maior segurança para o consumi-
dor. Algumas instaladoras oferecem
kits usados como se fossem novos,
e o taxista só irá saber quando pre-
cisar fazer a manutenção. Na
Osasgás todo o processo é claro,
e por isso temos credibilidade no
mercado”, lembrou Daré.

Pela experiência adquirida,
Daré também alerta os taxistas para
que não ut i l izem ci l indros
retestados. “Para evitar ser enga-
nado o consumidor deve pedir para
a convertedora a nota fiscal do ci-
lindro e do kit GNV. Só assim ele
terá a certeza de que o material uti-
lizado é de qualidade, novo e com
garantia. Na Osasgás ele tem a cer-
teza de que está adquirindo um ser-
viço sério e responsável”.

Com uma área de quatro mil
metros quadrados, a Osasgás aten-
de frotistas, concessionárias e o

consumidor final, realizando a con-
versão de até 25 carros diariamen-
te. Em parceria com a Comgás, a
empresa está participando da promo-
ção de bônus. “Todos os que realiza-
rem a conversão conosco ganharão R$
700 (carros usados), ou R$ 900 (car-
ros zero quilômetro). Esse crédito será
concedido por meio de um cartão mag-
nético para o pagamento de despesas
no abastecimento de GNV, e pode ser
usado por um ano após a conversão”,
finalizou Daré.

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.

TOQUE INFORMAL

Taxistas que trafegam nos corre-
dores de ônibus com passageiros são
multados injustamente. Os motoristas
alegam que mesmo com passageiro as
multas chegam às suas casas.

É preciso mais cuidado por parte
dos senhores fiscais de trânsito para
não penalizar cidadãos que trabalham
e respeitam a lei.

Nem sempre é perceptível o pas-
sageiro, principalmente se for uma cri-
ança ou uma pessoa de baixa estatura
dentro de um automóvel.

Uma Crise Sem Fim

Meus amigos, é triste ver a situa-
ção em que se encontra nosso país.
Vivemos uma tremenda crise na
representatividade política, com uma
Presidente preocupada apenas com os
nefastos interesses de seu partido (PT)
e um congresso inerte, preocupado
com seus cargos e prerrogativas.

Ainda bem que na nossa cidade de
São Paulo temos o Vereador Salomão
Pereira, exercendo seu mandato na
Câmara Municipal dando exemplo de
como um político deve se comportar:
apresentando projetos de interesse da
população que o elegeu.

Táxi Preto

Sem consultar a parte que interes-

Confusão
ou má fé?

sada (os taxistas), o Prefeito Haddad
criou cinco mil taxis com critérios e
preços diferenciados. Percebo
que a maioria dos taxistas repro-
va essa ideia.

O Prefeito também poderia criar
novas licenças, para suprir as neces-
sidades de uma boa parte dos taxistas
que é explorada por frotas.

A diária que um frotista paga é
um absurdo. Algo precisa ser fei-
to para sanar esse abuso por par-
te das empresas que recebem con-
cessões da Prefeitura, e exploram
pessoas que não podem ter seu
próprio táxi. Tudo depende do
poder público.

Zona Azul

O Projeto de Lei 395/2010, do
vereador Salomão Pereira, que per-
mitiria aos taxistas parar uma hora na
zona azul, foi vetado pelo prefeito
Fernando Haddad.

Com esse veto o alcaide de São
Paulo frustrou uma classe que neces-
sitava desse período para almoçar.

Certamente os taxistas saberão
“agradecer” no próximo ano.

José Pessoa de Araujo

pessoadearaujo@hotmail.com

facebook/JosePessoadeAraujo

Em reunião da Câmara Temática do

Táxi em 06 de outubro o vereador

Salomão Pereira apresentou diversas

demandas da categoria. O prefeito

Fernando Haddad afirmou aos presentes

que irá aumentar o número de alvarás de

estacionamento na cidade, e Salomão

sugeriu que seja dada prioridade aos

segundo condutores, taxistas de frotas e

também para a Categoria

Executiva (Luxo).
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Os taxistas do ponto 3039, localizado na Rua Tiers, no Pari, solicitaram ao DTP uma ampliação
de espaço físico. Depois de oito meses o pedido foi deferido, mas ainda faltava a sinalização do
prolongamento. Acompanhando a Folha do Motorista o coordenador Rafael Machado Araújo viu
que muitos pontos aguardaram a sinalização por um longo período, e decidiu não esperar: procurou
imediatamente o gabinete do vereador Salomão, que resolveu tudo em apenas 20 dias.

“Assim que o deferimento sobre o prolongamento do ponto foi publicado no Diário Oficial já
procuramos o gabinete do vereador Salomão. Fomos muito bem atendidos, e ficamos satisfeitos
quando a sinalização foi feita em 20 dias”, lembrou Rafael.

O ponto fica em uma região com intenso comércio, de dia com as lojas, e à noite com uma Feira
da Madrugada. Por isso, foi necessário o prolongamento, já que era praticamente impossível para
os taxistas encontrar lugar para estacionar fora do ponto, e carros particulares invadiam o local.

“Agradecemos ao vereador Salomão pelo empenho em resolver prontamente a sinalização das
novas vagas. Recomendo a todos os taxistas que estão enfrentando alguma dificuldade em seu
ponto que procure o gabinete do vereador Salomão, porque lá os problemas são resolvidos de
verdade”, finalizou Rafael.

Taxistas agradecem sinalização
rápida de ponto de táxi

Pedido foi feito ao gabinete do vereador

Salomão Pereira, e atendido prontamente

Foto: Mario Sergio de Almeida

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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O taxista José Demétrio dos San-
tos, que já está na praça há 35 anos,
recentemente foi surpreendido no
licenciamento de seu táxi com uma
multa. Indignado, afirma que não co-
meteu a infração, e o pior: não rece-
beu a notificação que lhe permitiria
entrar com um recurso.

A multa, no valor de R$ 127,69,
refere-se à circular na faixa exclusi-
va à esquerda na Avenida Rebouças,
à meia noite. “Se eu tivesse recebi-
do uma notificação com certeza te-
ria entrado com um recurso. Isso
é um absurdo total: primeiro, eu
não passei por esse local, e depois,
mesmo se tivesse passado, os tá-
xis podem circular pelos corredores

Taxista ficou sabendo sobre multa

apenas no licenciamento do veículo
Endereço está atualizado, mas comunicado

sobre infração de trânsito não chegou

fora do horário de pico, com passa-
geiros, e eu sempre respeito isso”,
lembrou José.

O taxista afirma que seu horário
de trabalho começa às 07h e termina
às 17h, e que não utiliza o carro à
noite. Além disso, a infração foi co-
metida na véspera de Natal, no dia
24 de dezembro de 2014, exatamen-
te à meia noite. “Eu jamais iria sair da
minha casa a essa hora na véspera
de Natal. Esse horário eu estava
com a minha família”, afirmou.

Segundo o taxista São Paulo
tem uma indústria de multas, e essa
não é a primeira vez que se sentiu
injustiçado. “Porém, nas outras
ocasiões eu recebi a notificação,

entrei com recursos e ganhei. O
que me chateou nessa história é que
não pude me defender em tempo
por não ter recebido nada no meu
endereço”. José afirma que já pa-

gou o valor, e considera isso
como perdido, mas resolveu pu-
blicar sua história na Folha do
Motorista para contar a injustiça de
que foi vítima.

Foto: Fabiana Cuba

Empresa vai investir na
construção de 40 jardins verticais

A inauguração do primeiro jardim

vertical em um prédio vizinho ao Ele-

vado Costa e Silva, o Minhocão, no

último mês, despertou o interesse de

novos empreendedores para apoiar o

projeto. A empresa Tishman Speyer

se propôs a converter R$ 12 milhões,

oriundos de compensação ambiental,

para a implantação de novos jardins

verticais no corredor verde do

Minhocão. A estimativa é que até 40

empenas cegas (paredes lisas e ex-

Corredor do Minhocão se beneficiará de uma verba de

R$ 12 milhões, oriundos de compensação ambiental

ternas de edifícios, sem abertura a ilu-

minação, ventilação e insolação) sejam

beneficiadas com o projeto.

O jardim vertical é uma estrutura

capaz de sustentar e manter vegetações

em superfícies verticais. Eles podem ser

aplicados em muros, paredes e empe-

nas cegas, pois se adaptam tanto em

espaços internos como externos.

“O procedimento agora é obter a

autorização dos condomínios para a ins-

talação das empenas e a apresentação

do projeto de cada empena para ser

aprovado pela Secretaria do Verde”,

afirmou o prefeito.

Além de melhorar a paisagem urba-

na, os jardins são capazes de contribuir

na filtragem da poluição do ar, reduzin-

do em até 30%, e diminuem em até 7ºC

a sensação térmica do edifício onde

estão instalados, além de beneficiar o

seu entorno. As plantas auxiliam tam-

bém no controle da umidade e represen-

tarem uma significativa barreira acústi-

ca. Não há riscos de infiltração para os

locais onde o jardim está instalado.

Patrocínio para

manutenção dos jardins

Para auxiliar os moradores dos

condomínios beneficiados após o pri-

meiro ano de implantação dos jardins

verticais, o prefeito também afirmou que

pretende regulamentar um termo de

compromisso, permitindo que outras

empresas realizem a manutenção des-

sas estruturas em troca da assinatura

do patrocínio institucional dos locais.

Esse termo será semelhante ao que

é utilizado para a preservação de pra-

ças, permitindo a exibição das marcas

das empresas responsáveis pela con-

servação.

Jardins Verticais

O primeiro condomínio beneficiado

pelo projeto do jardim foi o Edifício

Huds, localizado na Rua Helvetia. A

estrutura, que começou a ser montada

no dia 4 de julho e foi concluída em se-

tembro, conta com 302 m² de vegeta-

ção instalada na empena cega do edifí-

cio, a maioria do mural composta por

espécies nativas da região.

De acordo com o preço público fi-

xado pela Secretaria de Infraestrutura

Urbana e Obras (Siurb), o valor do

metro quadrado é de R$ 891,03. Nesta

primeira intervenção, o valor será de

R$ 253.943,55, conforme a metragem

do condomínio. A empresa responsá-

vel pela implantação do projeto é a W

Torre, que fará a manutenção do local

por seis meses e depois disso a Prefei-

tura assumirá o investimento. Os jar-

dins verticais exigem pouca manuten-

ção, pois o sistema de irrigação é

automatizado, e pode ser retirado pos-

teriormente, sem que a superfície ori-

ginal seja danificada.

Foto: Divulgação
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de glucose de milho

amarela

2 claras

¼ xícara (chá) de pistache sem sal, tor-

rado e grosseiramente picado

½ xícara (chá) de amendoim sem pele

e sem sal, torrado e quebrado

¼ xícara (chá) de amêndoa torrada e picada

1 xícara (chá) de damasco seco picado

2 embalagens de biscoito tipo Wafer Mousse Chocolate

Modo de Preparo:

Em uma panela coloque 1 ½ xícara (chá) de água, misture o açúcar, a glucose e

leve ao fogo baixo, sem mexer, até formar uma calda em ponto de fio.

Bata as claras em neve e, sem parar de bater, acrescente a calda quente em fio.

Continue batendo até obter picos firmes e brilhantes. Desligue a batedeira e junte

o pistache, o amendoim, as amêndoas e o damasco. Misture bem e reserve.

Acomode metade dos Wafers em uma assadeira, espalhe o marshmallow e cubra

com o restante dos Wafers. Pressione levemente, cubra com filme-plástico

e deixe firmar por pelo menos 6 horas. Após esse tempo corte os torrones

em retângulos, aproveitando o formato do Wafer, e corte cada retângulo

em 3 partes iguais.

Torrone de wafer
Foto: Divulgação

Um senhor morre e o seu

melhor amigo vai ao velório.

Ele, pra fazer bonito, resolve dizer algumas

palavras, mas sua dentadura cai sobre o

caixão. Para não pagar mais

mico ainda, diz:

Vai amigo, leva meu último sorriso.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 23de 20/10 a 02 de novembro de 2015



FOLHA DO MOTORISTA Página 24 de 20/10 a 02 de novembro de 2015

Prefeito veta projeto de zona azul para
almoço que beneficiaria o taxista

Em 08 de setembro foi aprovado
na Câmara Municipal de São Paulo
o Projeto de Lei (PL) 395/2010, que
permitiria ao taxista parar nos espa-
ços de Zona Azul para almoço gra-
tuitamente. Porém, em 05 de outu-
bro o prefeito Fernando Haddad ve-
tou o PL, com a justificativa de que
não teria como controlar o serviço.

“Lamento que o prefeito Fernando

PL daria aos taxistas uma hora

grátis de zona azul para almoço

Haddad tenha tomado essa decisão.
A justificativa dele não procede, por-
que os taxistas usariam normalmente
as folhas de Zona Azul (que seriam
amarelas para diferenciar, com distri-
buição gratuita) e a fiscalização seria
dos agentes que estão diariamente nas
ruas”, lembrou o vereador Salomão
Pereira, autor do projeto.

Salomão afirmou que a iniciativa do

“Por meio do ofício em epígrafe, Vossa Excelência encaminhou à sanção
cópia do Projeto de Lei nº 395/10, de autoria dos vereadores Ricardo Teixeira,
Adilson Amadeu, Floriano Pesaro, Gilson Barreto e Salomão Pereira, apro-
vado na sessão de 8 de setembro do corrente ano, que assegura aos taxistas
da cidade de São Paulo o direito de estacionar seus veículos em vagas de
Zona Azul, durante o período das 11h30 às 14h30, para almoço.

Vejo-me, no entanto, na contingência de vetar a iniciativa em sua totalida-
de, pois o reconhecimento do direito em pauta, ao possibilitar a utilização
gratuita das vagas durante uma hora em todos os dias da semana, contrapõe-
se aos objetivos primordiais da Zona Azul.

Com efeito, devido à escassez do espaço público e, portanto, a necessi-
dade de sua eficiente administração, foi criado o sistema de estacionamento
rotativo pago – a Zona Azul – instrumento regulador do uso das vias públicas,
o qual, mediante o pagamento e a limitação do período de estacionamento
em áreas de intenso movimento, próximas às atividades comerciais, industri-
ais e de prestação de serviços, colima promover a rotatividade dos veículos
em uma mesma vaga, de modo a potencializar e democratizar a sua utilização.

Outrossim, a fiscalização da medida ocasionaria sobrecarga aos agentes a
tanto incumbidos, os quais não conseguiriam, no curto espaço de tempo de
uma hora, constatar o seu correto cumprimento por todos os taxistas nas vias
públicas abrangidas pela Zona Azul.

Demonstrados, pois, os óbices que me compelem a vetar o projeto
de lei aprovado, o que ora faço com fulcro no § 1º do artigo 42 da Lei
Orgânica do Município de São Paulo, devolvo o assunto ao reexame
dessa Egrégia Câmara.

Fernando Haddad, Prefeito”

PL partiu de uma necessidade da ca-
tegoria, que precisava ter assegurado
o seu direito ao almoço. Porém, o pre-
feito ignorou mais de 35 mil profissio-
nais, que não tem lugar para parar o
seu carro em horário de almoço. “Fiz
diversas tentativas para marcar uma
audiência com o prefeito e explicar a
necessidade da Zona Azul para almo-
ço dos taxistas, mas ele se recusou a

ouvir”, afirmou o vereador.
“É importante que os taxistas guar-

dem em mente essa decisão do pre-
feito. Vou aguardar uma nova gestão
municipal e apresentar outro projeto
com o mesmo conteúdo. Além disso,
eu e vários outros vereadores vamos
discutir os vetos que o prefeito está
distribuindo deliberadamente”, finali-
zou Salomão.

Conheça a justificativa apresentada pelo

Executivo para vetar o PL 395/2010

www.salomaopereiravereador.com.br

Confira o novo site do vereador Salomão Pereira, e

conheça na íntegra sua atuação na Câmara Municipal

de São Paulo: projetos de lei, ofícios, relatórios

de despesas, fotos e vídeos.
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Projeto sobre sorteio de novos alvarás
PL está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal

Conheça na íntegra
o PL 257/2015

Dispõe sobre procedimentos de sorteios de novas autorizações “alvarás” destinados ao setor de Transportes
Individual de Passageiros, Táxi, categoria aluguel: Táxi Comum, Comum Rádio, Rádiotaxi Especial e Táxi
Executivo providos de taxímetro, na base territorial do Município de São Paulo e dá outras providencias.

Art. 1º - Dispõe sobre procedimentos de sorteios de novas autorizações “alvarás”, destinados ao
setor de Transporte Individual de Passageiros “Táxi”, providos de taxímetro para as categorias: Co-
mum, Comum Rádio, Táxi Especial, “Táxi Executivo” e vans na categoria aluguel na cidade de São
Paulo.

Art. 2º - Os sorteios de novas “autorizações” alvarás serão divididos em proporções, entre autônomos e
empresas de frotas de táxis, sendo 30%, do total destinada as frotas de táxi e 70% para a categoria autônoma, que
esteja com seu registro em ordem na prefeitura.

§ 1º - Para participar dos sorteios, terão prioridade os interessados que estejam em atividade nas empresas frotas
de táxi, segundo condutor e coproprietário.

§ 2º - Os contemplados com o sorteio, por um período de cinco anos, não poderão transferir para outro, exceto
em casos de morte ou invalidez, aplicando-se os procedimentos previstos na Lei 7.329 de 11 de julho de 1969.

Art. 3º - As Cooperativas de Rádiotaxi, Associações, Empresas (frotas de táxi), na expedição de novas
autorizações, entre todas, poderão ter em suas frotas até 2% do total de veículos “Vans”, na categoria aluguel com
capacidade máxima de até 15 passageiros, para o atendimento aos eventos, quando solicitado por empresas,
agências de turismo, etc.

Art. 4º - Os veículos podem ser de propriedade do taxista autônomo, empresa de frota de táxi, ou em nome da
cooperativa ou associação.

Art. 5º- Os veículos “Vans” devem ter tarifa por passageiro, a ser estabelecida por Decreto Municipal, por
meios de reunião com os representantes de cada categoria que tenham este tipo de veículo agregado em suas centrais
de atendimento.

Parágrafo único - O valor cobrado por passageiro será obrigatório estar em local visível, em moeda corrente
ou US$.

Art. 6º - Os veículos “Vans” não podem ser utilizados para o serviço de lotação no perímetro urbano, ou fora
dele, exceto quando contratado por hotéis, flats, centros comerciais, jogos, agências de turismos, agendado

O vereador Salomão Pereira,
atendendo a um pedido dos taxistas
da cidade de São Paulo, apresentou
na Câmara Municipal o PL 257/
2015, que trata sobre os procedi-
mentos para os sorteios de novos
alvarás. O texto está sendo analisa-
do pela Comissão de Constituição e

Justiça.
O projeto visa, entre outros assun-

tos, priorizar os profissionais que já
desempenham a atividade trabalhan-
do em frotas, como segundo condu-
tor ou co-proprietário. Além disso,
aumenta a participação dos táxis
“Executivos”, conhecidos como Luxo.

Do total de novos alvarás, 70% se-
rão destinados para a categoria autô-
noma, e durante cinco anos os contem-
plados não poderão transferir a autori-
zação, exceto em casos de morte ou
invalidez.

Uma das novidades é a possibilida-
de das Cooperativas de Rádiotaxi, As-

sociações e Frotas de táxi terem até
2% do total de veículos do tipo
“vans”, com capacidade para 15 pas-
sageiros. A iniciativa visa eliminar o
transporte clandestino, já que as vans
seriam utilizadas para o atendimento
de eventos, sendo operada pelos

diretamente com as empresas organizadoras de eventos.
Art. 7º - As centrais de rádiotaxi podem fazer convênios com empresas “frotas de táxi” que disponibilizem

“van utilitários” na categoria aluguel, e aprovado por portaria e vistoria do Departamento de Transportes Públicos
(DTP).

Art. 8º - Os veículos “vans” com tarifa diferenciada, deverão estar equipados com máquina de cartão de crédito,
que possa facilitar o usuário com maioria das bandeiras administradoras de cartões de crédito, com acerto direto ao
motorista ou com as centrais de atendimento (táxi).

Art. 9º - Das autorizações “alvarás” expedidas, 2% serão destinada a interessados portadores de deficiência
física, desde que tenha condições de desempenhar o Sistema de Transporte Público Individual de Passageiros (Táxi),
fazendo uso de carros adaptados ou não.

§ 1º- Os contemplados devem ser portadores de Condutax, dentro da validade, e ter CNH regularizada. Os que
apresentarem dificuldade para o trabalho poderão nomear um segundo condutor, com Condutax e CNH na validade
com atividade remunerada.

§ 2º - Os veículos podem ser no atendimento de transporte acessível com as devidas adaptações, e
individual de passageiro, com a capacidade do atendimento determinado pelo fabricante. Sendo respei-
tado o espaço de adaptação, quando o veículo for conduzido pelo condutor portador de deficiência.

§ 3º- Os veículos adaptados estão sujeitos à prévia autorização, vistoria e homologação da Secretaria
Municipal de Transportes (SMT) e Departamento de Transportes Públicos (DTP), prevendo todo o
sistema de segurança do condutor e passageiro.

Art. 10 - Aos infratores, previsto no art. 6º, aplicam-se multas no valor de R$ 15.760,00 (quinze mil
setecentos e sessenta reais) no CNPJ da pessoa jurídica, bem como apreensão do veículo e multa de R$ 3.800,00
(três mil e oitocentos reais). A atividade só será retomada após os pagamentos dos tributos.

§ 1º - Nos casos de reincidência aplica-se multa em dobro para pessoa jurídica ou física. Período de cinco anos.
§ 2º - A correção dos valores previstos nesta lei será reajustada anualmente com base no IGP-M - Índice Geral

de Preços-Mercado.
Art. 11 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias, que serão

suplementadas se necessárias. Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Diversos serviços
* Recursos de multas

* Despachante
* Renovação de cadastro

* CNH e CFC
* Folhas corridas

* Restituição de IPVA para carros
particulares em caso de roubo

* Restituição de sinistro negado pela
seguradora

* Seguro de vida

* Emissão de nota fiscal (na hora)
* Fornecimento de boleto

* Comprovante de renda (na hora)
* Carta de lucro cessante (na hora)

* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento (pelo Banco do

Brasil, Caixa Econômica ou bancos
privados)

* Guincho 24 horas em todo Brasil
* Atendimento jurídico

Se a empresa que você atende exige

nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP: associe-se e
tenha uma série de vantagens

ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Clínica Médica São Francisco:

Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.

Rua Imbaúba, 78 - Pari.

Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.

Consulta: R$ 70 para associado, es-

posa e filhos, com direito a incluir até

seis dependentes, sem carência de ida-

de. Exames: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila

Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendimen-

to emergencial com hora marcada gratui-

tos. Preço especial para tratamento. Aten-

dimento para o titular e familiares.

Odontologia Especializada – Clíni-

ca Dra. Fabiana Cavallaro:

Rua Conselheiro Saraiva, 404 –

Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-

1922

Profissionais de todas as especiali-

dades, flexibilidade de horários para

taxistas e formas especiais de pagamento.

Clube Plêiades Parque Aquático

Mensalidade familiar: R$ 47,10 +

Carteirinha individual: R$ 10 (pago

uma única vez).
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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Ao decidir pela compra de seu
veículo zero quilômetro, consulte
antes os anunciantes da Folha do
Motorista. Essas empresas con-
tam com profissionais de vendas
especializados no faturamento do

Carro zero gera segurança,
conforto e economia de combustível

O conhecimento do vendedor na atividade, o atendimento personalizado

e o interesse do empresário pelo setor de táxi faz a diferença

veículo com isenções, e privilegi-
am a categoria. Sua preferência
valoriza sua profissão junto ao
empresário que tem o taxista como
seu cliente potencial.

As isenções de IPI (Imposto

sobre Produto Industrializado) e
ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) são um
facilitador na troca do veículo usa-
do por um novo. O percentual de
desconto varia de acordo com o
modelo escolhido, mas só é con-
cedido se a compra for realizada
diretamente nas concessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros
com recursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT), está ati-
va. O crédito possibilita o financi-

amento de até 90% do valor de
veículos novos, respeitando o teto
de R$ 60 mil. O prazo para o pa-
gamento pode ser de até 60 me-
ses, com taxa de juros de 4% ao
ano e isenção de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras).

Se você troca seu carro no má-
ximo a cada três anos, além de
manter seu capital atualizado, re-
duzir gastos com manutenção e
combustível, está contribuindo
para um atendimento de qualida-
de a todos os passageiros.
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone
Michelin Carros Pick ups e utilitários
Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom
preço F:7724-1871 / 7724-5681
www.pescapneus.com.br
PROCURO ALVARA PARA
TRANSFERENCIA, TEMOS
INTERESSADOS – CONSULTE –
WALDEMAR MENDES - END. RUA
SIQUEIRA BUENO 2181 – SALA: 3 -
MOOCA  FONE - 78534196 –
985855988.
COLOCAÇÃO DE 2° TITULAR, PARA
CARRO 0KM OU USADO, ALVARA
LIVRE. CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO – WALDEMAR
MENDES - END. RUA SIQUEIRA
BUENO 2181 – SALA: 3 -  MOOCA
FONE - 78534196 – 985855988.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE -
Preciso trabalhar urgente!
Tratar Tel: (11) 96828-1200/95863-
6429.
Ofereço-me como 2°motorista tenho
carro Voyage F: 9.7493-0927 c/ Gil.
 Transfiro alvará de Itapecerica da
Serra F: 9.9990-5350 c/ Jaime.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -
Tratar Tel.: (11) 7820-4320.

Alvará c/ponto na Paraíso, transfiro F:
(18) 9729-9380(vivo) / (11)9.8299-
9380 (TIM) c/ Ademir.
VENDO MERIVA 2012 E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tel.:
(11) 7820-4320.
Vendo Corsa classic 2012/2013,
completo e transfiro alvará Alameda
Lorena F: 9.8405-8217(TIM) c/
Francisco.
VENDO SPIN 2013 E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tels.:
(11) 7726-4620.
Vendo Spin 13/14, baixa Km F: 9.5384-
2693 c/ José.
Vendo prefixo da Use taxi menor preço
e parcelado, ótimo investimento F:
9.9652-4833 c/ Irineu.
Ofereço-me p/ trabalhar c/ preposto
tenho garagem coberta, resd. Zn sul F:
9.4362-1854.
VENDO COBALT 2013 E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tels.: (11)
96828-1200.
Vendo Spin 13/13 LZT, baixa km e
transfiro alvará F: 3976-1832 / 9.9341-
7765 c/ Osvaldo.
Procuro co-proprietário  para alvará
ponto livre ou 2°motorista p/trabalha c/
Renault Logan 2010 F: 7000-6226 /
9.9702-3976 c/ Mario.

Ofereço-me como 2°motorista, resd. no
centro, doc ok, bom antecedentes,
período integral ou escala F: 9.7987-
6829 c/ Francisco.
Vende-se GranSiena 1.4 13/14
completo, baixa km, particular, branco
,super conservado R$ 27.500 F:
9.6319-5985 / 9.8549-6078
Transfiro alvará com ponto no Shop
Penha F: 2641-4821 ( ligar entre 15h30
ás 20h00)
Vendo Ideia 2011 transfiro alvará ótimo
ponto no Jardins F: 9.4959-2495.
Vendo Cobalt LTZ 2014/014, BR= 0km-
oportunidade F: 9.4032-7844 / 4994-
0293.
Transfiro alvará F: 9.8554-5050 c/
Oliveira.
Alugo titulo da Ligue taxi ótimo preço F:
2915-7441 / 9.4731-1597 c/ José.
Transfiro alvará ponto livre e parcelo
prefixo radio taxi F: 9.8226-3004.
Vende-se Apto no Guarapiranga, aceito
taxi na negociação F: 9.4730-8191.
Vendo Ideia 2013, Procuro co-
proprietário para trabalhar em ótimo
ponto na região da 25 de Março mais
informações ligar ou whatsapp F:
9.4330-9398

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
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sancionou o projeto de lei

complementar que regulamenta a atividade de taxista no município e impede
que carros particulares utilizem aplicativos para o transporte de passageiros.

A lei sancionada por Paes foi baseada na Lei Federal 12.468/2011, que
regulamentou a profissão de taxista no Brasil, elaborada pelo vereador da
cidade de São Paulo, Salomão Pereira.

Redação Folha do Motorista RJ

Prefeito do RJ proíbe transporte

de passageiros por carros

particulares
Aplicativos só podem utilizar táxis

regulamentados pela Prefeitura
Foto: Cláudio Rangel

Jurídico da Coopetasp é

especializado em

inventários de taxistas
Erros em inventários podem

levar à perda do alvará

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e

Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

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

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

Para antecipar a transferência o ad-
vogado, após dar entrada no inven-
tário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.

Erros em inventários podem levar
à perda definitiva do alvará. Por isso,
procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de
taxistas. O atendimento é realizado
para sócios e não sócios.

Um dia ele foi aprendiz
Hoje é professor de ensino,
Assim foi e será a vida
De muitas meninas e meninos

O professor de matemática
Tem muitos números na cabeça,
Pede para o aluno estudar
Para que no dia da prova não esqueça

O professor primário
Tem sua longa missão,
Na geografia e na historia
Dar boa aula é a sua preocupação

Tem aluno que não respeita
Às vezes agride o professor,
Professor na escola é autoridade
No ensino também é doutor

Muita gente não pode estudar
Aprendem com a dificuldade da vida,
Ser professor é privilégio
É profissão reconhecida

Professor também tem seu dia
Quinze de outubro é que foi escolhido,
Temos que ter sempre na lembrança
Nunca deixar esquecido.

Homenagem para
o professor






