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30 de abril tem Feirão do Táxi:
carros brancos e pretos em exposição

LIMINAR EM FAVOR
DO UBER AINDA NÃO
FOI REVOGADA
Foto: Mário Sergio de Almeida

Foto: Divulgação

O 18º Feirão do Táxi, que será realizado dia 30 de abril, contará com a
participação de várias montadoras que colocarão à disposição dos taxistas
seus veículos para as categorias Comum e Preto. Prepare suas cartas para
aproveitar as ofertas. Pág. 04

Carta de rendimento, inclusive para
Táxi Preto: procure a Coopetasp
Diversos serviços para facilitar a vida do taxista: atendimento jurídico,
recursos de multas, comprovante de renda, isenção de IPI e ICMS,
carta de lucro cessante. Ligue: (11) 2081-1015 / 2081-1014. Pág. 18

A liminar concedida pelo desembargador Fermino
Magnani Filho em 02 de fevereiro, que impede a
apreensão de carros particulares que trabalham na
atividade do taxista (como é o caso dos veículos do
aplicativo Uber), ainda não foi revogada. O procurador do município, Dr. Renato Pinheiro Ferreira,
protocolou a defesa dentro do prazo, mas ainda
não há data para o julgamento. A violência só prejudicou os taxistas. Pág. 19

Pág. 20

DTP está cobrando
mais de R$ 9 mil por
transferência de alvará
Agora os taxistas terão que pagar
mais de R$ 9 mil para transferir um
alvará para terceiro, de pai para filho ou mesmo nos casos de inventários. Valor equivale a 15% do preço da outorga, e não pode ser parcelado. Pág. 12

A fidelidade aos
anunciantes da Folha do
Motorista rende prêmios!
Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive a
compra do seu carro zero
quilômetro, preencher um cupom e
concorrer a presentes incríveis!
Empresários, anunciem
conosco e participem:
anúncios@folhadomotorista.com.br
5575-2653. Pág. 14
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Tecnologia já está presente na
categoria taxista há muito tempo
Desde o ano passado, quando
a questão dos aplicativos para
táxis começou a ganhar corpo na
câmara Municipal de São Paulo,
um aspecto fundamental logo me
chamou a atenção: a ideia equivocada de que tecnologia app no
transporte individual e remunerado de passageiro (modalidade
táxi) era algo exclusivo das empresas de tecnologia que se apresentavam no mercado.
De lá para cá, nos debates em plenário e também na Comissão de Trânsito e Transporte tenho me empenhado em mostrar aos vereadores e também para a sociedade que o sistema
de táxi da cidade de São Paulo, historicamente, acompanha os avanços
tecnológicos oferecidos pelo mercado.

Foi assim na década de 70 do século passado quando os paulistanos
vibraram ao saber que já era possível
solicitar um táxi usando o telefone de
sua casa ou do seu trabalho. Era o tempo do pioneirismo das centrais de
radiotáxi que investiram em tecnologia
de ponta naquela época.
Hoje, o uso e desenvolvimento
de aplicativos não é exclusividade
de empresas como 99 Táxis, Easy
Táxi, que atuam na legalidade ou
da Uber, que hoje procura brechas
para furar as proibições previstas
em lei. Basta dizer que as cooperativas de táxis trabalham com seus
próprios apps em iniciativas próprias muito bem sucedidas, garantindo ao usuário final não apenas
agilidade no atendimento, mas so-

bretudo segurança.
Para levar esse quadro ao conhecimento oficial dos meus pares
vereadores tomei a iniciativa de
formalizar na Comissão de
Trânsito e Transporte o
agendamento de visita dos vereadores a uma cooperativa de

táxi, de modo que os membros
da Comissão possam conhecer
de perto a tecnologia usada no
atendimento à população de
São Paulo.
É mais uma ação de meu mandato a serviço dos taxistas de São
Paulo e todos os paulistanos.
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DTP irá convocar mais taxistas para
preencher vagas do Táxi Preto
Mesmo após a
prorrogação de
prazo e lista de
espera, as 5 mil
vagas ainda não
foram
preenchidas

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) informou que as 5 mil vagas oferecidas para a nova categoria de
táxis de São Paulo, os Táxis Pretos, ainda não foram preenchidas. Não foi divulgado quantos taxistas já estão com
os alvarás regularizados, mas nos próximos dias será lançada uma nova chamada da lista de espera.
O DTP já havia prorrogado o prazo
para que os sorteados comparecessem
ao órgão, e depois começou a chamada
dos que ficaram na lista de espera, procedimento que se encerrou em 24 de

março. Até o momento a data para
que os taxistas remanescentes sejam
convocados não foi divulgada, mas todas as informações serão passadas pela
Folha do Motorista.
Os alvarás convencionais e os exclusivos para mulheres custam R$ 60 mil. Já
os alvarás para veículos adaptados saem
por R$ 39.960 mil, para compensar os
custos da adaptação. Esses valores podem ser parcelados em até 60 meses,
com reajuste pela taxa Selic. No pagamento à vista o taxista tem desconto de R$ 20 mil reais.
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de abril tem Feirão do Táxi:
prepare suas cartas de isenção

O Feirão do Táxi, o maior evento de negócios da categoria taxista, está
marcado para o próximo dia 30 de abril no Clube CMTC, na Avenida Cruzeiro do Sul 808. Neste ano a novidade será a participação da nova categoria de
táxis de São Paulo, os Táxis Pretos, que serão expostos pelas principais
montadoras.
No evento os taxistas contarão com condições especiais, válidas somente
para o dia, além de descontos e brindes oferecidos pelas empresas participantes. Por isso, leve suas cartas de isenção e documentos pessoais para não
perder essa oportunidade única.
O jornal Folha do Motorista, organizador do evento, irá oferecer aos taxistas
e seus familiares um delicioso churrasco, de graça e à vontade, além de frutas e
refrigerantes. Além disso, haverá música ao vivo, espaço de recreação para as
crianças e informação para toda a categoria.

Compre seu carro zero com condições
especiais, só oferecidas durante o evento

Fotos: Mário Sergio de Almeida
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Providencie suas cartas de isenção e venha aproveitar as
condições especiais do Feirão do Táxi
30/04 no Clube CMTC
Avenida Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena
Estacionamento gratuito no local

Para ser um expositor ligue: (11) 5575-2653
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Mudanças em pontos de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial mudanças estruturais
em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 29/03/16
Portaria nº 025/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº
299 (C.L.P. 12.02.041-0) para estacionamento de táxi, categoria comum, na própria Rua Pelotas, lado
par, que conta com 3 segmentos: 1º
Segmento: Na Rua Pelotas, lado par,
entre a Rua II Sogno Di Anarello e a
Rua Dr. Amâncio de Carvalho, com
4,8 metros de extensão e capacidade para 1 vaga; 2º Segmento (prolongamento): na própria Rua
Pelotas, com 5 metros de extensão
e capacidade para 1 vaga; 3º Segmento (prolongamento): na Rua Il
Sogno Di Anarello, lado par, entre a
Rua Caravelas e a Rua Pelotas, com
9 metros de extensão e capacidade
para 2 vagas; Extensão Total do Ponto: 4,8 m (1º Segmento) + 5 m (2º
Segmento) + 9 m (3º Segmento) =
18,8 (dezoito vírgula oito) metros;
Capacidade do Ponto: 4 (quatro)

vagas; Índice de Rotatividade do Ponto: 5 carros por vaga, totalizando 20
carros;
Portaria nº 026/16 - DTP. GAB.
Transfere o Ponto Privativo nº
2596 (C.L.P. 17.10.061-5) para estacionamento de táxi, categoria comum, da Rua Demóstenes, lado ímpar, entre a Rua Constantino de Souza e a Rua Barão de Jaceguai, para o
lado par desta mesma via, entre a Rua
Barão de Jaceguai e a Rua Antônio de
Macedo Soares, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 3,67 carros por vaga, totalizando 11 carros.
Portaria nº 027/16 - DTP. GAB.
Reduz o espaço físico do Ponto Livre (C.L.P. 12.10.502-3) para estacionamento de táxi, categoria comum rádio, na Avenida Gen.
Waldomiro de Lima, lado ímpar,
entre a Rua Torre dos Mouros e a
Avenida Dr. Luís da Rocha Miranda,

perfazendo 15 metros de extensão útil,
capacidade para 3 vagas.
Portaria nº 029/16 - DTP. GAB.
Remaneja, reduz o espaço físico e
aumenta o índice de rotatividade do
ponto privativo nº 1810 (C.L.P.
07.08.006-9) para estacionamento de
táxi, categoria comum, da própria Rua
Emília Marengo, do mesmo lado, passando a locar-se entre as quadras compreendidas entre as Ruas Otelo Rizzo
e Adrianopólis, com 12 metros de extensão, capacidade para 2 vagas, índice de rotatividade igual a 5 carros
por vaga, totalizando 10
permissionários.
DIÁRIO OFICIAL DE 01/04/16
Portaria nº 031/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo do
Ponto nº 3061 (C.L.P. 17.08.142)
para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Natividade, lado
par, entre a Rua Monte Aprazível e a
Avenida Santo Amaro, com 15 metros

de extensão, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.
DIÁRIO OFICIAL DE 02/04/16
Portaria nº 032/16 - DTP. GAB.
Reduz o índice de rotatividade e
amplia o espaço físico do ponto nº
1900 (C.L.P. 17.12.012-8) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Verbo Divino: 1º Segmento na Rua Verbo Divino, lado ímpar, entre a Rua Jamil Anderaos e a
Rua Prof. Manoelito de Ornellas,
com 20 metros de extensão e capacidade para 4 vagas; 2º Segmento
(Prolongamento) na mesma via, mesmo lado, entre a Avenida das Nações Unidas e a Rua Jamil Anderaos,
com 15 metros de extensão e capacidade para 3 vagas; Extensão Total: 35 metros; Capacidade Total: 7
vagas; Índice de Rotatividade: 3 carros por vaga; Total de
Permissionários: 21 permissionários.
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Texto do Simtetáxis em resposta a matéria publicada na edição 760 da Folha do
Motorista, página 02, com o título: “A política da violência prejudicou a categoria, e
Uber ocupa espaço”, extraída da liminar que suspendeu as apreensões de carros particulares na atividade do taxista. Na decisão o desembargador Fermino Magnani Filho
cita a violência contra motoristas do Uber.

Onde vamos parar
com tantas taxas?
A notícia de que o DTP passou a cobrar mais de R$ 9 mil
por cada transferência de alvará nos faz refletir sobre o quanto somos açoitados com taxas. Em uma época de economia
em crise a arrecadação municipal precisa imaginar o quanto
uma despesa desse porte trará de problemas para a vida dos
taxistas, que já estão há tanto tempo pagando para trabalhar
com tarifas defasadas.
Pensando apenas em engordar os cofres públicos, a administração municipal do PT faz com que os trabalhadores
penem para conseguir um direito previsto em lei, que é a
transferência de alvará. Além disso, com a cobrança da taxa
para todas as categorias baseada no valor da outorga da categoria Táxi Preto, a Prefeitura deixa subentendido que o alvará
pode ser comercializado, algo que é contra a lei.
O trabalho burocrático desempenhado no DTP também
não é justificativa para um aumento tão substancial da taxa
de transferência de alvará. Afinal, os funcionários do órgão
recebem seus salários da administração pública, e não necessitam fazer nada além do que suas funções normais para
dar deferimento ou não a uma transferência.
O que se nota é uma corrida para conseguir arrecadar mais
e mais às custas do trabalhador. Infelizmente não é apenas
no DTP que casos assim acontecem: somos açoitados por
todas as esferas de poder, órgãos públicos e privados e onde
mais seja possível. Onde vamos parar?
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SIMTETAXIS trabalha
pelo bem-estar dos trabalhadores
O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Táxis no Estado de
São Paulo (SIMTETAXIS) é uma entidade que surgiu há quatro anos pela
vontade soberana dos trabalhadores.
Desde então, seu papel legítimo e
democrático tem sido o de representar os interesses dos milhares de associados e taxistas com organização
sindical, estratégia política e unidade,
todavia, respeitando os ditames da
justiça legal.
O relacionamento da diretoria com
os vários agentes ligados à categoria
é marcado por embates constantes
em torno das reivindicações pelas
quais lutamos. E assim seremos,
incansavelmente! Porém, sempre
valorizando o respeito ao diálogo,
na qual os envolvidos defendem
seus pontos de vistas de forma livre e democrática.
Todas conquistas obtidas pelo Sindicato são resultado de um trabalho
árduo nas bases e nas demais linhas
de representação política e sindical,
em defesa dos taxistas.
Assim, beneficiou a categoria com
a circulação nos corredores com passageiros, estacionamento dos frotistas

nos pontos de táxi, melhorias nas condições nas dependências das frotas,
ampliação dos serviços na sede e
subsede, ampliação da fiscalização
ao transporte clandestino. E se mantém firme na luta com a inserção do
UBER no modal táxi, numa batalha épica contra a prefeitura de São Paulo.
A política de trabalho do
SIMTETAXIS, portanto, cuida exclusivamente em defender os interesses da categoria, melhorando a
qualidade de vida dos taxistas e
seus familiares. Este é o compromisso do presidente Ceará e sua
diretoria, eleita pela maioria absoluta dos associados.
Episódio Hotel Unique
O presidente Antonio Matias
(Ceará) afirma que, no dia 28 de janeiro estava acompanhando os fiscais do DTP em outra diligência em
evento no Brás. Ele assegura que não
estava presente no conflito envolvendo taxistas legais e provenientes do
aplicativo UBER, no Hotel Unique.
Inclusive, assim que soube do episódio, Ceará se pronunciou frontalmente contrário ao uso da violência
como instrumento de manifestação.

Erros em inventários podem
levar à perda do alvará
Ao fazer inventário de taxista,
procure advogados especializados
Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indicar um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamento de
Transportes Públicos). Depois deste
prazo é exigido o inventário, que leva
tempo para ser finalizado.
De acordo com a lei 7.329 a transferência de alvará deve ser feita em até
três anos; depois desse tempo o alvará
entra em processo de caducidade.

Para antecipar a transferência o advogado, após dar entrada no inventário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.
Erros em inventários podem levar
à perda definitiva do alvará. Por isso,
procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de
taxistas. 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
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Use Taxi mostra que tecnologia
faz parte do segmento há muito tempo
Fotos: Fabiana Cuba

Companhia de táxi com 27 anos de
existência desmistifica ideia de que
categoria é obsoleta

Um dos argumentos usados pelos defensores de aplicativos que utilizam carros particulares para fazer o serviço de táxi é que a categoria
taxista parou no tempo. Para essas pessoas, os taxistas não evoluíram
junto com a tecnologia, e por isso estão sendo engolidos por multinacionais
como a Uber, que conquistaram os jovens com seu discurso de
modernidade e novidade. Porém, o que
não se fala na grande
mídia é que a
tecnologia,
tão
alardeada por esses
apps, faz parte da rotina de companhias de
táxi como a Use Taxi,
que atende os passageiros paulistas há 27
anos com excelência e
profissionalismo.
Eder Luz, diretor da Use Taxi, conversou com a Folha do Motorista
para desmistificar a ideia de que taxistas são avessos à modernidade. Ele
também mostra que a única diferença entre a sua companhia e a Uber,
por exemplo, é a legalidade e a ilegalidade, e os altos investimentos por
parte da multinacional, que criou ao seu redor uma aura dourada de bom
atendimento, serviço há anos já prestado pelos taxistas da Use Taxi.

Folha do Motorista: A
Use Taxi investe em tecnologia
para atrair os passageiros?
Eder: Sim, com certeza.
Hoje os passageiros da Use Taxi
podem entrar em contato
conosco de três formas: por telefone, por site ou por aplicativo.
O telefone é um serviço que
prestamos desde o início de nossas operações, e o pedido de táxi

pelo site ou por aplicativo já é realizado desde 2008. Ou seja, toda
a tecnologia que empresas como a
Uber gostam de alardear já existe
aqui na Use Taxi há muito tempo.
A única diferença é a verba de publicidade. Nós não temos os bilhões de dólares de investidores,
como tem a Uber, e por isso não
podemos colocar nossa marca em
todos os lugares. Isso faz com que

os passageiros deixem de nos conhecer.

geiros, para tornar a viagem o
mais agradável possível.

Folha do Motorista: Os

Folha do Motorista: A

aplicativos falam muito também em
um bom atendimento. Como os
taxistas da Use Taxi atendem os
passageiros?
Eder: Aqui na Use Taxi todos
os taxistas passam por um rigoroso
processo seletivo antes de integrar
nossos quadros. São realizados testes psicológicos, treinamentos e palestras de instrução, onde ele será
apresentado às regras de nossa
companhia. Isso engloba abrir a
porta para os passageiros, ajudar
pessoas com dificuldade de locomoção a entrar e sair dos carros,
colocar as malas no bagageiro, entre outras cortesias. Ou seja, tudo
o que empresas como a Uber alardeiam como uma inovação, nós já
realizamos no serviço de táxi
paulista há quase 30 anos.

Use Taxi também preza pela rapidez do atendimento?
Eder: Quando um passageiro
liga para nossa central de atendimento ele tem a sua solicitação gerada em até 30 segundos. E quando ele pede um táxi pelo aplicativo
ou pelo site automaticamente o carro mais próximo é localizado, para
chegar até o passageiro o mais rapidamente possível.

Folha do Motorista: Em
relação às regras de vestimentas
para a categoria, que foram criadas recentemente pela Prefeitura,
como vocês se posicionam?
Eder: Quando essas regras foram divulgadas nós não vimos nenhuma novidade, já que nossos
taxistas já seguem regras de
vestimenta muito mais rígidas desde o início. Por exemplo, nós não
permitimos calça jeans e camisas
sociais coloridas, e a Prefeitura permite. Nossos taxistas sempre trabalharam barbeados, com o carro
limpo e roupas alinhadas, o que a
Prefeitura passou a exigir somente
agora. Temos inclusive uma cartilha
sobre os assuntos que podem ou
não ser abordados com os passa-

Folha do Motorista:
Quando falamos de motoristas
particulares que trabalham com
aplicativos, um assunto muito em pauta é a segurança dos passageiros. Em
uma companhia como a Use Taxi há
um controle sobre essa questão?
Eder: Nossos taxistas, além
de todo controle do poder público para exercer a função, também são avaliados por nós antes de
serem aceitos. Além disso, temos
normas rígidas em relação ao trato
com os passageiros e a objetos esquecidos dentro dos carros. Nossos
taxistas são obrigados a voltar imediatamente ao local onde deixaram o passageiro quando notam
algum item esquecido. Quando
não é possível localizar o passageiro, temos uma seção de
“achados e perdidos” à disposição de quem esqueceu algo
dentro de nossos carros. Para dar
maior tranquilidade aos passageiros, possuímos também um
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente, que resolve todas as questões, esclarece dúvidas e recebe sugestões.
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DTP cobra mais de R$ 9 mil
por transferência de alvará
Foto: Mário Sergio de Almeida

Agora os taxistas são avisados por telefone sobre a taxa, e só após
o pagamento terão a transferência publicada no Diário Oficial

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) paralisou as transferências
de alvarás desde novembro do ano passado. A justificativa foi a necessidade
de priorizar o atendimento aos motoristas
do Táxi Preto e também o cadastramento
do transporte escolar. Porém, recentemente o órgão retomou a análise dos processos, e está cobrando uma taxa no valor de
15% sobre o último valor da outorga, corrigidos monetariamente, para finalizar a transferência. Ou seja, agora os taxistas terão
que pagar mais de R$ 9 mil para transferir
um alvará para terceiro, de pai para filho
ou mesmo nos casos de inventários.
A informação passada pela advogada

da Coopetasp especializada em assuntos da
categoria, Dra. Rita Simone Muller Bertti,
surpreendeu os taxistas. Na edição de 23
de março do Diário Oficial o DTP deferiu o
pedido de transferência de alvará do taxista
Aparecido Fernandes Coura, condicionando
a efetivação ao pagamento de 15% do valor da outorga. Como o valor dos alvarás
para os Táxis Pretos é de R$ 60 mil, cada
transferência de agora em diante custará
R$ 9.378,38 mil (valor corrigido válido para
esse mês).
Segundo a advogada, funcionários do
DTP estão ligando para os taxistas que deram entrada em processos de transferência
para avisá-los sobre a cobrança. “Os
taxistas são orientados, por telefone, a comparecer ao DTP, pegar a guia e realizar o
pagamento. Somente depois dessa confirmação é que o processo será publicado no
Diário Oficial”, afirmou.
Dra. Rita alega que essa cobrança não
possui respaldo jurídico, e se coloca a disposição dos taxistas que se sentirem lesados
para acionar a justiça. “O DTP está usando

um decreto do Táxi Preto para a categoria
Táxi Branco, condicionando a transferência
ao pagamento de uma outorga, o que não
consta na Lei 7.329, de 11 de julho de 1969.
Antes os taxistas pagavam apenas uma taxa
administrativa, e agora precisam desembolsar esse valor alto para garantir um direito
que está previsto em lei, que é a transferência”, afirmou a advogada.
Os taxistas reclamam também que o
valor não pode ser parcelado, e o pagamento deve ser realizado em, no máximo, 30 dias
após a emissão da guia. Alguns clientes da
advogada, que preferem não ser identificados, afirmaram que irão pagar a taxa porque
já aguardaram muito pela transferência, e não
podem confiar no DTP que a cada dia muda
seus procedimentos. Mas, após o pagamento, afirmam que irão acionar a justiça para
requerer a restituição do valor pago.
Ainda de acordo com a advogada, um
decreto serve para regulamentar uma lei, e
não para criar obrigações. Desta forma, a
Prefeitura, através do DTP, está usando
indevidamenteoDecreto56.489,queinstituiu
o Táxi Preto, para cobrar pela transferência
de alvarás de outras categorias de táxi.
“Os taxistas estão sendo chamados ao
DTP por telefone para retirar a guia de
pagamento. Eles não recebem nenhum documento garantindo que a transferência
será realmente efetivada. Após o pagamento, ainda são obrigados a aguardar um
prazo indeterminado para que o processo
seja publicado no Diário Oficial. Nesse meio
tempo, caso uma das partes desista da
transferência, ou mesmo se o DTP verificar que não poderá finalizar o pedido por
algum motivo, será que o valor é devolvido? Até o momento não temos respostas a
essas perguntas”, finalizou a advogada da
Coopetasp, Dra. Rita Simone.

DTP afirma que
cobrança é legal
Em nota o DTP informou que o Artigo
14 do Decreto 56.489/15 estabelece que
a transferência de alvarás está condicionada ao pagamento de 15% do valor da
outorga onerosa vigente, independente da
categoria. Segundo o órgão, a cobrança
passou a vigorar a partir da publicação
do decreto no Diário Oficial.
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Taxistas do Táxi Preto têm mais
vantagens ao trabalhar na Fuji Táxi
Foto: Divulgação

Corridas podem ser pagas pelos passageiros em dinheiro
ou na maquininha do próprio taxista, sem nenhuma taxa

A Fuji Táxi, que está há quase 20
anos no mercado, inovou mais uma vez
ao iniciar suas atividades com a nova
categoria de táxis de São Paulo: os
Táxis Pretos. Com seu aplicativo devidamente credenciado no Departamento de Transportes Públicos (DTP), a
empresa está cadastrando taxistas para
atender a uma demanda crescente na
capital paulista por essa nova modalidade de transporte.

Bruno Cardoso Alves, representante
da Fuji Táxi, lembra que o Táxi Preto se
encaixa perfeitamente no modelo de negócios da empresa. “Possuímos exclusividade de atendimento em mais de 20
hotéis luxuosos, e fechamos um contrato
junto a quatro grandes Shoppings
Centers, com início em abril. Por isso,
temos necessidade de aumentar a quantidade de motoristas cadastrados para
atender esses passageiros”, afirmou.

Além dos hotéis e shoppings, a Fuji
Táxi possui uma carteira com mais de
500 clientes corporativos, abrindo enormes possibilidades de trabalho para seus
taxistas. “Cobramos apenas uma taxa de
10% sobre as corridas corporativas
pagas com voucher eletrônico, e uma
manutenção mensal. Para auxiliar a
categoria dos Táxis Pretos, a manutenção começará a ser cobrada somente em maio”, lembrou Bruno.
Uma reclamação recorrente dos
motoristas do Táxi Preto, referente
à tarifa praticada por outros
aplicativos, não existe na Fuji Táxi.
Na empresa os valores cobrados nunca são inferiores à tarifa do Táxi
Comum, com a vantagem de que os
passageiros podem optar por pagar a
corrida em dinheiro ou ainda em cartão de crédito na própria maquininha
do taxista. Nessas duas modalidades,
não há nenhuma taxa.
O aplicativo da Fuji Táxi presta

serviços também para o Táxi Comum, e agora a empresa está
buscando expandir seus negócios com o Táxi Preto. “Estamos
focados em proporcionar trabalho
a todos os taxistas, independente
da categoria. Por isso sempre buscamos novos contratos para aumentar nosso quadro de passageiros”,
lembrou Bruno.
Os taxistas da Fuji Táxi recebem
um treinamento para trabalhar com
o aplicativo e também sobre comportamento com o passageiro. Além
disso, têm à sua disposição espaços exclusivos em hotéis credenciados, onde
é possível estacionar o carro, tomar um
café e descansar até o momento de
atender o próximo passageiro.
Fuji Táxi
Rua Groenlândia 1707
Agende seu horário de atendimento pelo tel.: 5077-6707
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A fidelidade aos anunciantes
da Folha do Motorista
rende prêmios!
A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para
premiar os taxistas e valorizar a profissão
Agora os taxistas têm um motivo
a mais para realizar serviços e adquirir produtos nas empresas anunciantes da Folha do Motorista: a fidelidade aos nossos anunciantes
rende prêmios!
Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro

zero quilômetro de qualquer marca,
nos anunciantes da Folha do Motorista, preencher um cupom no próprio
anunciante e concorrer a presentes incríveis, como televisores, microondas,
liquidificadores, relógios e muito mais!
Os cupons preenchidos serão enviados à Folha do Motorista e, de

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

acordo com o nú- Foto: Mário Sergio de Almeida
mero de cupons, 20
taxistas serão sorteados e retirarão
seus prêmios diretamente na redação.
A Folha do Motorista, o meio de
comunicação preferido da categoria há
mais de 30 anos,
valoriza a atividade
do taxista e também
as empresas que
prestam serviços a esses profissionais.
Então, escolha sempre nossos anunciantes, preencha o cupom do sorteio e
torça muito! Valorize sua profissão.
Folha do Motorista: a mídia
mais barata para o empresário
Com 33 anos de existência, o jornal Folha do Motorista é um veículo
de comunicação dirigido aos taxistas
da cidade de São Paulo, Grande São
Paulo e Rio de Janeiro. Com tiragem
quinzenal de 63 mil exemplares, é distribuído gratuitamente em pontos de
táxis, postos de abastecimento de
GNV, cooperativas, associações, comércios e outros locais.
Os taxistas utilizam a Folha do
Motorista como fonte de orientação no
momento de comprar seu carro zero
quilômetro, realizar serviços de manutenção e buscar anunciantes idôneos.
Além disso, duas vezes ao ano o jor-

de 05 a 18 de abril de 2016

nal realiza o Feirão do Táxi, o maior
evento de negócios da categoria,
onde todas as montadoras
disponibilizam seus modelos de veículos homologados para o serviço de
táxi a preços e condições especiais.
“A Folha do Motorista hoje é conhecida nacionalmente. Foi com esse
jornal que mudamos o conceito desta categoria nos meios empresariais,
mostrando que os taxistas têm grande potencial de consumo não só no
setor automobilístico, mas também de combustíveis, manutenção,
além do consumo familiar. Hoje as
empresas investem porque veem
resultado. Só tenho a agradecer os
taxistas e anunciantes que contribuíram para esse sucesso que já
soma 33 anos”, declarou Salomão
Pereira, fundador da Folha do
Motorista, taxista e hoje vereador
da cidade de São Paulo.
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Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP
A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologados para o serviço de táxi da
capital paulista. Antes de adquirir seu carro zero quilômetro, verifique sempre a homologação.
DIÁRIO OFICIAL DE 25/03/16
Portaria nº 024/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca KIA, Modelo CERATO, Versão
FF SX3 ATNB, Código DENATRAN 145316, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Comum Rádio, Especial e Preto no Município de São
Paulo. O veículo especificado fica BLOQUEADO para a prestação de
serviço de táxi nas demais categorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 01/04/16
Portaria nº 030/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo FOCUS, Versão
TI AT 2.0SC, Código DENATRAN 103340, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Comum Rádio, Especial e Preto no Município de São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUEADO para a prestação de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Taxistas têm dúvidas sobre veículos homologados para o serviço de táxi
A lista completa de veículos homologados pode
ser consultada pessoalmente na sede do DTP
Alguns taxistas entraram em contato com a redação da Folha do
Motorista com dúvidas sobre a homologação de certos veículos para o
serviço de táxi na capital paulista. De
acordo com eles, informações davam
conta de que carros como a Spin e o

Voyage não seriam mais aceitos para
emplacamento na categoria Comum.
Porém, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) esclareceu, em
nota, que o veículo Chevrolet modelo
Spin está homologado para as diversas categorias, exceto Táxi Pre-

to e Luxo, podendo também operar
na categoria Táxi Preto adaptado. Em
relação ao veículo Volkswagen
Voyage o DTP reafirmou a homologação para a categoria Comum e
Comum Rádio.
Em caso de dúvidas, o taxista

deve procurar o DTP antes da
compra do carro. A lista completa
de veículos homologados divididos
por categoria pode ser consultada pelos interessados pessoalmente na sede
do DTP, localizada à Rua Joaquim
Carlos, 655, no bairro do Pari.
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Para descontrair...

Paçoca cremosa

Foto: Divulgação

O caipira vai a uma consulta
e o médico pergunta:
O que senhor tem?
O caipira responde:
Uma muié, uma vaca e uma galinha...
Não é isso... O que o senhor está sentindo?
Ah, tá! Vontade de largá a muié, vendê a vaca
e comê a galinha com quiabo!

Oferecimento: Adria
Ingredientes
1 lata de leite condensado
½ xícara (chá) de amendoim sem pele, torrado e picado (50g)
1 embalagem de creme de leite (200g)
1/3 de embalagem de biscoito Maria triturado (132g)
Modo de Preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, junte o amendoim e leve ao
fogo baixo, sem parar de mexer, até engrossar.
Desligue o fogo, misture o creme de leite, junte o biscoito e mexa bem.
Deixe amornar e coloque em copinhos para servir.
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Vereador Salomão libera mais de
R$ 2 milhões para diversas obras
Valores já foram aprovados e apenas
aguardam liberação para início dos trabalhos
Foto: Divulgação

Ouvindo os pedidos da população da cidade de São Paulo o vereador Salomão Pereira
liberou mais de R$ 2 milhões em emendas para a realização de diversas obras. Várias regiões
da capital serão beneficiadas, com obras que irão trazer uma melhor qualidade de vida para
milhares de pessoas.
As emendas já foram aprovadas, e estão apenas aguardando a liberação por parte da
Prefeitura. Essa liberação é feita pelo departamento de Assuntos Governamentais, que irá
fazer o repasse para as subprefeituras e departamentos que efetivamente farão os trabalhos.
Sinalização
em pontos de táxi
Além de obras, Salomão também destinou R$ 340 mil para a Companhia de Engenharia
de Tráfego – CET. Esse valor deverá ser usado exclusivamente para a implantação e manutenção de sinalização em pontos de táxis pela cidade de São Paulo.

EMENDAS DO VEREADOR SALOMÃO PEREIRA
R$ 200 mil - Manutenção de viela
e revitalização de espaço na Rua Rose
Lacombe (piso, degraus, manutenção
de
equipamentos
ginástica,
playground e bancos).
R$ 80 mil - Manutenção de viela
na Rua Mariana Belizaria da Conceição x Rua Maria Maximiana da Silva
(adequação de piso e pintura).
R$ 60 mil - Manutenção de viela
Av. Pirajussara x Rua Bernard de
Soissons e Rua Bartolomé Carducho
(adequação de piso e pintura).
R$ 150 mil - Manutenção de viela
e revitalização na Rua Frei Claude
Alberville x Rua Padre Jorge Benci
(adequação de degraus, piso, pintura,
paredes, corrimão, quadrinha, reforma de passeio, caminho interno, me-

sas, bancos, academia 3ª idade,
alambrado, demarcações, trave e tabela
quadra).
R$ 60 mil - Manutenção de viela na
Rua Pedro Garcini 238 x Rua Lucas de
Leyde (adequação de degraus, piso, pintura, paredes e corrimão).
R$ 400 mil - Revitalização de espaço livre na Av. Albert Bartholomé (áreas de estar e caminhos internos, bancos,
mesas, academia ar livre, plantio de árvores, arbustos e forrações).
R$ 100 mil - Revitalização de espaço livre na Praça Mauricio Goulart (piso de concreto, equipamentos da 3ª idade, manutenção geral nos pisos, escada e mobiliários).
R$ 150 mil - Revitalização de espaço livre na Praça Professor Vasco de
Andrade (áreas de estar e caminhos in-

ternos, bancos, mesas, playground, plantio de arbustos e forrações).
R$ 200 mil - Revitalização de espaço livre na Rua Noronha Santos (áreas
de estar, bancos, mesas, playground,
manutenção de quadra, academia ao ar
livre, plantio de arbustos e forrações).
R$ 100 mil - Manutenção de viela
na Rua Pedro Garcini 149 x Rua Lucas
de Leyde x Rua Constance Mayer (adequação de degraus, piso, pintura, paredes e corrimão).
R$ 340 mil - Implantação e manutenção de sinalização em pontos de táxis. Órgão Executor: Companhia de Engenharia de Tráfego.
R$ 360.432,90 mil - Reforma do Posto de Bombeiros do Tucuruvi - Av. Nova

Cantareira 2641(parte elétrica,
esquadrias de metal e madeira, parte
estrutural, cobertura, hidráulica, piso,
forro e paredes). Órgão Executor: Secretaria de Serviços.
R$ 50 mil – Reforma da quadra da
sede da Subprefeitura de Pinheiros.
R$ 80 mil - Revitalização da Praça
José Ernesto Faggin (reforma do parquinho e equipamentos e ginástica).
R$ 200 mil - Revitalização da Praça José Carlos Burle (reforma do
playground, área de estar, implantação
de equipamentos de ginástica, plantio
de hera e escada hidráulica).
R$ 160 mil - Revitalização da Praça Marli Noeli Carly Lacerda (reforma da quadra e do playground).
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COOPETASP:
a serviço dos taxistas
Serviço de carta de rendimento
e lucro cessante na hora
Clínica Médica São Francisco:
Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, esposa e filhos, com direito a incluir até seis
dependentes, sem carência de idade. Exames: 50% de desconto.
Clínica Odontológica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora marcada gratuitos. Preço especial para tratamento.
Atendimento para o titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica
Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 –
Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários para taxistas e formas especiais
de pagamento.
Clube Plêiades Parque Aquático
Mensalidade familiar: R$ 47,10
+ Carteirinha individual: R$ 10 (pago
uma única vez).

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

-se
e
i
c
o
s
As
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana
Telefone 11 2081-1015
atendimento@coopetasp.com.br
www.coopetasp.com.br
Conforme assegura a Constituição
Federal, ninguém é obrigado a se
associar ou se manter associado.

* Atendimento jurídico
* Recursos de multas
* Despachante
* Renovação de cadastro
* CNH e CFC
* Folhas corridas
* Restituição de IPVA para carros
particulares em caso de roubo
* Restituição de sinistro negado pela
seguradora
* Seguro de vida

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

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
O documento é liberado na hora.
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Liminar em favor do Uber ainda não
foi revogada, e causa prejuízo aos taxistas
A liminar expedida pelo
desembargador Fermino Magnani Filho em 02 de fevereiro, que suspende
a apreensão de carros particulares que
trabalham na atividade do taxista (como
é o caso dos veículos do Uber), ainda
não foi revogada.
O desembargador, em sua decisão,
levou em consideração as “violências
físicas” praticadas por taxistas contra
motoristas do Uber, e deu prazo de 10
dias para que o DTP – Departamento
de Transportes Públicos, através de seu
diretor, apresentasse contestação. O
procurador do município, Dr. Renato
Pinheiro Ferreira, protocolou a defesa
dentro do prazo, mas a empresa Uber
do Brasil Tecnologia Ltda e Uber
International B.V. manifestaram opo-

sição ao julgamento virtual, ou seja, se
inscreveram para realizar uma sustentação oral a seu favor.
Com isso, apenas o procurador do
município, Dr. Renato Pinheiro, poderá fazer sustentação oral em favor da
classe pela revogação da liminar, mas
até o momento não há data para o julgamento. É importante que os representantes da categoria taxista entrem
em contato com o procurador para solicitar essa sustentação oral na defesa
dos trabalhadores da praça.
Já se passaram mais de 60 dias
sem que nenhum carro particular
que utiliza o aplicativo Uber fosse
apreendido. O vereador Salomão
Pereira está acompanhando esse
assunto, e cobrou do novo diretor

do DTP, Roberto Brederode, uma
posição para o cumprimento da lei.
Brederode afirmou que aguarda apenas a revogação da liminar para voltar a fiscalizar carros particulares
que trabalham de forma irregular,
como é o caso do Uber.
Lei do vereador Salomão será
usada por DTP quando
fiscalizações voltarem a acontecer
A Lei 16.345/2016, de autoria do
vereador Salomão Pereira, exige que
os aplicativos que prestam serviço de
transporte individual remunerado de
passageiros sejam regulamentados na
atividade do taxista, tendo seus
prestadores de serviço, os taxistas, legalizados no município de São Paulo.
As multas em caso de
descumprimento são de R$ 50 mil no

CNPJ da empresa, dobrando na
reincidência, e R$ 3.800 para o proprietário do veículo, além de apreensão.
Salomão trabalha pela categoria há
mais de 30 anos, e é o representante
que mais entende as necessidades dos
taxistas. O texto da Lei Federal
12.468, que regulamentou a profissão de taxista em todo o território
nacional, foi elaborado por Salomão
quando era suplente na Câmara
Municipal de São Paulo. O projeto foi
apresentado em Brasília pelo deputado federal Silvio Torres (PSDB) e
aprovado em 2011. Graças a Salomão
hoje os taxistas estão amparados por
uma lei federal; agora, a luta é para
acabar com o transporte irregular no
município de São Paulo.

Em 23 de março o
vereador Salomão
Pereira visitou o
governador Geraldo
Alckmin no Palácio
dos Bandeirantes.
Na foto também a
Primeira Dama do
Estado de São Paulo,
Lu Alckmin.
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Com o celular você identifica todos
os passageiros que entram no seu táxi
A câmera de segurança para táxis,
que está no mercado há três anos e já
evitou diversos assaltos, agora permite o monitoramento das imagens de
qualquer local. O que acontece no táxi
pode ser visto da casa do próprio
taxista, através de um aplicativo criado pela empresa de tecnologia
Cerruns.
Para garantir a privacidade dos usuários o contratante assinará um termo
se comprometendo a não utilizar as
imagens, exceto em casos de violência
(quando as gravações poderão ser
entregues à polícia). Desta forma, a
categoria e os passageiros saem ga-

nhando, com mais segurança em suas
viagens.
A instalação da câmera é simples e barata. O taxista precisará
apenas de um celular com câmera
para o monitoramento dos passageiros que entram no carro, além
do aplicativo para acompanhar as
imagens. Todos os táxis equipados com o sistema possuem um
selo que informa os passageiros
sobre a filmagem. Com isso, se
uma pessoa mal intencionada entrar no táxi desistirá de cometer o
crime ao saber que seu rosto será
identificado com facilidade.

Entre em contato com a Coopetasp e adquira sua câmera de
segurança a preços e condições especiais: 11 2081-1015
Para ser um representante da câmera de segurança em sua
cidade, fale com a Cerruns: (11) 2311-3395 / 2311-3413 /
edson@cerruns.com.br
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TOQUE INFORMAL

1. Tarifa Defasada
Os taxistas de São Paulo estão trabalhando há cinco anos praticamente
sem reajuste de tarifa. No período de
2010 a 2015 o aumento não atingiu nem
10%. Segundo José Jorge, taxista há
mais de vinte anos, o aumento se faz
necessário. Manter um carro é muito
dispêndio, e com a tarifa vigente fica
difícil para o profissional da praça. Esperamos que o prefeito se sensibilize
com a situação e dê um aumento compatível com a necessidade do taxista.
2. Relembrando
Para os mais novos de “praça”, segue a informação, e para os motoristas
mais experientes, apenas relembrando...
O reajuste na tarifa de táxi depende
da apresentação de “planilha de custos”
que, geralmente, é feita pelo sindicato
dos taxistas e enviada para o prefeito e
secretário de transportes.
Em 2010 esse procedimento foi feito e o prefeito Gilberto
Kassab concedeu o reajuste para a categoria. Porém,
no mesmo decreto também
determinou que, a partir daquela data, todas as renovações de alvará de estacionamento deveriam ser vinculadas à contribuição sindical do ano corrente.
Os taxistas na época ficaram indignados com essa
situação, já que na renovação do alvará eram obriga-

dos a apresentar a guia de contribuição paga. Os taxistas começaram a
procurar Salomão Pereira, que entrou com um processo no Ministério Público exigindo a retirada
dessa “obrigatoriedade” do decreto
do prefeito.
O MP acatou o pedido, e esse artigo do decreto foi revogado. Graças a
essa atitude heroica de Salomão os
taxistas não precisam mais apresentar
a guia de contribuição sindical paga
desde 2010.
O pagamento da guia de contribuição sindical anual trata-se de uma
“contribuição”, ou seja, fica a critério
do próprio taxista fazer esse pagamento
ou não. Fica a dica!
José Pessoa de Araújo
pessoadearaujo@hotmail.com
Facebook: José Pessoa de
Araújo
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
A Folha do Motorista divulga a lista de transferências de alvarás publicadas
no Diário Oficial do Município. Os taxistas têm um prazo de 90 dias, a partir
da publicação, para procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos).
DIÁRIO OFICIAL DE 23/03/16
2015-0.267.389-0 Aparecido Fernandes Coura
Transferência de alvará de estacionamento nº
034.646-28. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 01/04/16
2015-0.231.132-8 Graziele de Jesus Oliveira
Transferência de alvará de estacionamento nº
009.100-23. Deferido.

2015-0.255.331-3 Edigar da Rocha Miranda
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.499-21. Deferido.
2016-0.003.793-0Ana Carolina Barbara dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº
010.228-22. Deferido.

Meu marido foi taxista por mais de 30 anos, e veio a falecer de câncer há
um ano e meio atrás. Desde esta data estou tentando passar o alvará para o
meu nome e continuar a vida.
Dei entrada no DTP pedindo a transferência em 09 de setembro do ano
passado, e a transferência só foi liberada em 24 de março último. Porém, me
ligaram informando que eu teria que pagar um valor de R$ 9.378,38, e que
esse pagamento seria a vista.
Sou viúva e não tenho do que viver, e jamais terei condições de pagar esse
valor tão alto. Não tenho de onde tirar, já que ainda preciso pagar as prestações do carro.
Segundo informou o DTP eu teria apenas um mês para fazer esse pagamento do alvará.
Rosa Maria de Sena Binatto - leitora
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Equipe de taxistas “Elite Forever”
distribuiu 150 ovos nessa Páscoa
Taxistas arrecadaram dinheiro e compraram os ovos de
chocolate, para fazer a alegria de muitas crianças na Páscoa
Fotos: Divulgação

A equipe de taxistas “Elite Forever”,
composta por 130 membros, mais uma vez
realizou um ato de solidariedade. No sábado que antecedeu a Páscoa, 19 de março, os taxistas distribuíram 150 ovos de
chocolate para crianças em diversas instituições de São Paulo.
Alexandre Lopes de Lima (conhecido
como Boy) dirigente da equipe afirmou que
os ovos foram comprados com doações dos próprios taxistas, que se mobilizaram também para
a distribuição. “Mais uma vez contamos com a ajuda dos taxistas, que doaram e se envolveram
nessa causa tão bonita e simples”, lembrou.
A Casa Hope, uma casa de apoio para crianças e adolescentes com câncer ou transplantados, recebeu 80 ovos de Páscoa. Já na Associação Cruz Verde, que atende pacientes
com paralisia cerebral grave, foram distribuídos 40 ovos, e no orfanato Lar Batista de
Crianças mais 20 ovos. Os 10 ovos de Páscoa restantes foram doados para crianças que
estavam embaixo de viadutos pela cidade.
Essa não é a primeira ação solidária da equipe de taxistas “Elite Forever”. Tudo começou com
a distribuição de presentes no dia das crianças do ano passado. Já em dezembro 55 famílias
receberam cestas básicas, roupas e brinquedos, e em março a Associação Cruz Verde recebeu
doações de alimentos. Segundo Alexandre, a próxima ação será uma doação de sangue, que
ainda está sendo agendada e será divulgada na Folha do Motorista.

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 Fone.: 20812404 WhatsApp: 9 9585-6727
www.pescapneus.com.br
VENDO CARRO 0KM , COM COLOCAÇÃO
DE 2° TITULAR, ÓTIMA OPORTUNIDADE
- COLSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO. WALDEMAR MENDES. END. RUA
SIQUEIRA BUENO 2181 - SALA 3 - MOOCA
- FONES – 78534196 – 985855988.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE Preciso trabalhar urgente! Tratar Tels (11)
96828-1200/7726-4620.
Transfiro alvará c/ ponto com carro ou sem
F: 9.4607-2966 c/ Antonio.
Transfiro alvará c/ ponto no Hosp.das
Clinicas F:9.8020-0599.
ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente ! - Tratar
Tel.: (11) 96828-1200.
Vendo prefixo Use taxi, menor preço e
parcelado ótimo investimento e serviços F:
9.9652-4833 c/ Irineu.
Corsa Premium 2011 c/Kit gás R$ 22 mil e
você continue trabalhando c/ ponto na Libero
Badaró ou Transfiro Alvará F: 9.9785-9926
(whastp).
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -Tratar Tel.:
(11) 7820-4320/7726-4620.
Vende- se Apart. Metro Santa Cruz 85metros
quadrados – 2 domr. 1 vaga de garagem
demarcada, salão de festa, salão de jogos,
piscina infantil Tratar F: 5573-2208 / 9.59851763 9 (tim) C/ Tãina.

Ofereço-me co-próprietario tenho carro Logan
Renault 2015/2015 F: 9.6966-5410 (oi ) /
9.5383-8548 (TIM) c/ Paulo Sergio.
Vendo Spin 2015 mais GNV 5º geração e
Incluo 2º motorista F: 9.9945-7716 c/ Ronald.
VENDO SPACEFOX E PROCURO COPROPRIETÁRIO - Tratar Tel.: (11) 968281200.
Vendo Spin 14/15 R$ 38 mil e Procuro 2º
motorista c/ Ponto no Jardins F: 9.6105-2946
( oi) / 9.9905-5513 (TIM) c/ Naldo .
Vendo VW Jetta Preto 2015 Aut. Tiptronic,
flex 2.0, banco de couro, 30 mil km F: 9.47151080 C/ Athus.
Transfiro alvará ponto livre F: 9.9611-6032
c/ Carlos.
VENDO ZAFIRA E PROCURO COPROPRIETÁRIO - Tratar Tels.: (11) 7820-4320.
Vende-se Spin 13/13, c/ gás 5 geração e
Procuro co-próprietario e Transfiro alvará F:
9.4328-1956 (horário comercial) c/ Wilson.
Vendo Livina 1.8 aut. 13/14, GNV e Transfiro
alvará c/ ponto região Paraíso F: 9.7495-9590
(whatp) c/ Sergio.

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

RC Assessoria Jurídica: 11- 3438 8866

Transfiro alvará completo c/ ponto no
Jardins Voyage 2015 – estudo troca F: 011
9.8231-9905 / 9.8506-0309 c/ Ivan.
Transfiro alvará Itapecerica e Procuro 2°
motorista para taxista preto F: 9.6236-8949
/ 5518-3991.
Transfiro alvará e Vendo carro Etios 2013
F: 9.4026-5433 c/ Iraci.
Vende-se terreno 450 m2 em Paraparema
Riviera de Cristina, quitado - R$ 20.000,00
imperdível – Aceito carro F: 2297-3824 /
9.8216-7456 c/ Iran.
VENDO GRAN SIENA 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels.: (11)
7726-4620.
Transfiro alvará de taxi c/ ponto no Metro
Sta. Cecília – imperdível F: 2297-3824 /
9.8216-7456 c/ Iran.
Vendo alvará de Itapecerica da Serra R$: 50
mil F: 9.5789-2438.
VENDO SPIN 15/16 - NOVA E TRANSFIRO
ALVARÁ. ÓTIMO PONTO NA BERRINE,
SHOP. D&D, HOTE L H I LTO N ,
SHERATON, GRAN ESTAMPLASA,
WTC, CENTRO COMERCIAL NAÇÕES
UNIDAS. F: 99392-4655
Logan 2013 – completo carro de empresa,
totalmente revisado, a qualquer prova R$
21.000,00 F: 2604-7885.
Procuro co-próprietario p/ trabalhar c/ alvará
c/ ponto no Itaim F: 9.6596-6266.
Compro carro e Ofereço-me c/ 2º motorista
resd. Própria c/ garagem F: 9.4669-1010 /
3636-7905 c/ Evandro.
Vendo Spin LT 2015 F: 9.9976-7230 / 9.47262785 c/ Betão.
Transfiro alvará ou Vendo carro e coloco
co-próprietario F: 9.7365-3644 (vivo) / 9.58817108 (TIM)
c/ Antonio.
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