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Meses atrás o gabinete do vereador Salomão Pereira rece-

beu uma denúncia dizendo que o sobrinho do prefeito seria

a pessoa responsável pelo aplicativo Uber em SP. Porém,

por falta de provas, o caso ficou em sigilo. Dias antes da

segunda votação do PL 421 na Câmara Municipal, em 04 de

maio, uma passageira informou a um taxista que o nome do

gerente do Uber era Guilherme Haddad Nazar. Somente

após a comprovação o caso foi divulgado. Pág. 13

Como a imprensa ficou

sabendo que o sobrinho de

Haddad comanda o Uber

Diante da denúncia de que o PL

421 favorecia a família do próprio

prefeito, os vereadores recuaram

e Haddad decidiu impor um decre-

to. O vereador Salomão entrou

com um PDL solicitando a anula-

ção do decreto, e também com

um processo no Ministério Públi-

co (Nº 0062878/16) para torná-

lo sem efeito. Pág. 12

Liberação do Uber por decreto

Agora os taxistas podem trafegar

nos corredores exclusivos de ôni-

bus (à esquerda), com passageiro,

em qualquer horário e dia da sema-

na. Já nas faixas à direita os táxis es-

tão livres para circular mesmo sem

passageiros. O vereador Salomão

Pereira apresentou o PL 166/2015,

autorizando esse mesmo procedi-

mento, que o prefeito antecipou

por portaria. Pág. 19

Táxis podem circular em

faixas de ônibus, com ou

sem passageiros

O Táxi Preto emplacado já

pode instalar o taxímetro de-

vidamente aferido pelo IPEM

até o dia 25 de maio. Já a veri-

ficação anual de taxímetros

está marcada de 1º a 30 de ju-

nho. Até agora 1.200 carros

desta categoria estão circulan-

do, e o DTP deve fazer novas

chamadas. Pág. 17

Táxi Preto perdia

até 40% do valor da

corrida com

aplicativo

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

Carta de rendimento: procure a

Coopetasp táxi branco e preto
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. 02

Fidelidade aos anunciantes da Folha

do Motorista rende prêmios!

Fotos: Divulgação

Foto: Fabiana Cuba
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Dias difíceis para a categoria taxista
de São Paulo com a infeliz decisão
do prefeito Fernando Haddad em
baixar um decreto impondo a regula-
mentação de compartilhamento de
veículos. Isso irá permitir o avanço de
aplicativos como o Uber, que irão se
beneficiar dessa medida descabida.

Para reverter esse equívoco, que
tanto prejudica a categoria dos
taxistas, agi em duas frentes. Primei-
ramente protocolei na Câmara Mu-
nicipal um Projeto de Decreto
Legislativo (PDL), no sentido de anu-
lar a decisão do prefeito Fernando

Haddad cobra R$ 60 mil de autorga
do Táxi Preto e libera o serviço clandestino

Vereador Salomão Pereira entra com um

Projeto Legislativo para anular decreto do Uber

Haddad. Esse PDL terá que tramitar
pela Câmara até chegar ao plenário
onde precisará de dois terços dos vo-
tos para ser aprovado. Tarefa difícil,
mas não impossível dado o desgaste
do prefeito na Casa.

A outra iniciativa de minha parte
foi entrar no Ministério Público, Pro-

cesso nº 0062878/16, sustentando a
ilegalidade do decreto do prefeito,
por se tratar de uma iniciativa em be-
neficio de sua família.

Um dos argumentos que usei tam-
bém é o fato de um decreto munici-
pal não ter força para regulamentar

artigos de lei federal que o prefeito se
baseou. Além disso, argumentei que
o decreto expõe os taxistas da mo-
dalidade táxi preto a concorrência des-
leal em relação aos motoristas que tra-
balharam com o aplicativo Uber na ati-
vidade clandestina, fazendo uso de
carro particular.

O Código de Trânsito Brasileiro,
Artigo 135, assegura que transporte
remunerado deve ser na categoria
Aluguel. O prefeito, com o seu
autoritarismo, passou por cima da Lei
Federal e Municipal. Espero que o
Ministério Público faça uma análise

rigorosa e aplique as leis em favor
dos taxistas, anulando o decreto.

Para o exercício da atividade
no Táxi Preto a prefeitura está
cobrando uma outorga no valor
de R$ 60 mil, enquanto que o
motor i s ta  que  i rá  usa r  o
aplicativo em carro particular não
pagará nada. São muitas irregu-
laridades praticadas pelo prefeito
e pelo secretário de transportes
Jilmar Tatto. É dessa forma que,
mais uma vez, coloco meu manda-
to a serviço dos amigos taxistas e
seus familiares.

A fidelidade aos anunciantes da Folha do Motorista rende prêmios!

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 ad-
quirir produtos, inclusive seu carro zero
quilômetro de qualquer marca, nos anun-
ciantes da Folha do Motorista, preencher
um cupom no próprio anunciante e con-
correr a presentes incríveis, como televi-
sores, microondas, liquidificadores, reló-
gios e muito mais!

Os cupons preenchidos serão envia-
dos à Folha do Motorista e, de acordo com
o número de cupons, 20 taxistas serão sor-

A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para premiar os taxistas e valorizar a profissão

teados e retirarão seus prêmios diretamente
na redação.

A Folha do Motorista, o meio de comu-
nicação 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 sem-
pre nossos anunciantes, preencha o cupom
do sorteio e torça muito! Valorize sua pro-
fissão.

Folha do Motorista: a mídia
mais barata para o empresário

Com 33 anos de existência, o jornal Fo-
lha do Motorista é um veículo de comuni-
cação dirigido aos taxistas da cidade de São
Paulo, Grande São Paulo e Rio de Janeiro.

Com tiragem quinzenal de 63 mil exempla-
res, é distribuído gratuitamente em pontos
de táxis, postos de abastecimento de GNV,
cooperativas, associações, comércios e ou-
tros locais.

Os taxistas utilizam a Folha do Motoris-
ta como fonte de orientação no momento
de comprar seu carro zero quilômetro, re-
alizar serviços de manutenção e buscar
anunciantes idôneos. Além disso, duas
vezes ao ano o jornal realiza o Feirão do
Táxi, o maior evento de negócios da ca-
tegoria,  onde todas as montadoras
disponibilizam seus modelos de veícu-
los homologados para o serviço de táxi a
preços e condições especiais.

“A Folha do Motorista hoje é conhe-
cida nacionalmente. Foi com esse jor-
nal que mudamos o conceito desta ca-
tegoria nos meios empresariais, mos-
trando que os taxistas têm grande po-
tencial de consumo não só no setor
au tomobi l í s t ico ,  mas  também de
combustíveis, manutenção, além do
consumo familiar. Hoje as empresas
investem porque veem resultado. Só
tenho a agradecer os taxistas e anun-
ciantes que contribuíram para esse
sucesso que já soma 33 anos”, de-
clarou Salomão Pereira, fundador da
Folha do Motorista, taxista e hoje
vereador da cidade de São Paulo.
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Os taxistas da Praça Vicente
Rodrigues, localizada no Butantã, pro-
curaram o gabinete do vereador
Salomão Pereira para solicitar uma
melhoria que, consequentemente, irá
lhes trazer mais passageiros: a cons-
trução de uma baia para a parada de
ônibus interestaduais no local. Sendo
prontamente atendidos, hoje a praça
está pronta para receber os passagei-
ros que chegam à nossa cidade com
segurança, além de beneficiar os
taxistas do local.

Os ônibus que chegavam da região
sul do Brasil desembarcavam passa-
geiros regularmente no local, porém,
não tinham uma parada regulamenta-
da. Em junho de 2015 a CET – Com-
panhia de Engenharia de Tráfego –
passou a multar esses veículos, que

Vereador Salomão atende solicitação de taxistas
Parada para ônibus interestaduais era

reivindicação dos taxistas da Praça Vicente Rodrigues

deixaram de fazer a rota pelo
Butantã e passaram a vir pelo
Rodoanel. Com isso, os taxistas
do ponto localizado na praça
perderam inúmeras corridas.

Ao relatar o problema para
o vereador Salomão Pereira os
taxistas foram atendidos. A
subprefeitura da região realizou
uma obra criando uma baia
para a parada de ônibus, com

total segurança, trazendo para os
taxistas a esperança de mais passagei-
ros e mais renda.

“É para isso que estou na Câmara
Municipal: para resolver os problemas
da população e ajudar os taxistas, que
antes não tinham a quem recorrer. Uma
lâmpada que estava queimada há dois
anos também mandei trocar, a pedido
dos taxistas. Posso dizer que os taxistas
nunca tiveram representante na Câma-
ra Municipal, e sempre foram usados.
Com a minha chegada muita coisa mu-
dou. Uma sinalização de ponto levava
até dois anos para ser feita, e agora pode
ser resolvida em menos de 30 dias, des-
de que os taxistas procurem o meu ga-
binete e falem com o Coronel Conrado,
meu assessor e ex diretor do DTP”,
afirmou Salomão.

Foto: Mário Sergio de Almeida

O Facebook do vereador
Salomão Pereira é o meio de co-
municação mais completo quando
o assunto é a categoria taxista. Se
você é taxista ou tem alguém na
família que exerce essa profissão
não perca tempo procurando in-
formações que nem sempre con-
dizem com a realidade dos fatos.

Quer saber de leis de interesse
da categoria? Procure o vereador
Salomão. Foi ele quem elaborou a Lei
Federal 12.468 que regulamentou a
profissão de taxista em todo o Brasil.
Também é de autoria dele a lei que
regulamenta os aplicativos em São
Paulo (Lei Municipal 16.345).

O vereador Salomão Pereira,
por ser especialista na atividade do
taxista, tem sido procurado por
parlamentares de várias cidades,
grandes e pequenas, para a elabo-
ração de projetos. Salomão não
mede distância para ajudar a ca-
tegoria e os políticos que desejam
trabalhar para melhorar a vida des-
ses profissionais.

Tudo sobre táxi
Para o estado de São Paulo

Salomão elaborou um PL e o le-
vou até o deputado estadual
Coronel Telhada (PSDB), que o
protocolou na Assembleia
Legislativa sob o número 166/
2016 (já está em tramitação).
Salomão também encaminhou
para o deputado federal Bru-
no Covas o texto de seu Pro-
jeto de Lei, que visa isentar
os  doadores  de sangue da
suspensão da CNH caso ul-
trapasse 20 pontos. A ideia é
por fim na corrupção e explo-
ração para aqueles que ultra-
passam o limite de pontos,
deste que não tenham come-
tido infração gravíssima.

Vereador que trabalha tem o
que apresentar. Quer saber mais
sobre táxi? Acesse o Facebook:
Salomão Pereira ou Salomão
Pereira vereador e fique saben-
do tudo sobre os projetos do
vereador e o sistema de táxi da
cidade de São Paulo.
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* Segundas-feiras – das 12h30 às 17h

Civil, Criminal e Trabalhista;

* Terças-feiras – das 13h às 16h30

Civil, Família e Consumidor;

* Quartas-feiras – das 13h às 17h

Civil, Família e Consumidor;

* Quintas-feiras – das 13h às 16h30

Civil, Família e Administrativo.

Coopetasp dispõe de departamento
jurídico para seus associados

* 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

* 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

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015

Confira as especialidades atendidas:
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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).

Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

Diário Oficial de 04/05/16

2013-0.148.583-3 Ronie Marcos Gomes de Sou-

za

Transferência de alvará de estacionamento nº

016.554-26. Deferido.

2015-0.237.532-6 Julinda Ferreira dos Santos

Transferência de alvará de estacionamento nº

028.823-29. Deferido.

2015-0.243.286-9 José Gouveia de Araujo

Transferência de alvará de estacionamento nº

037.595-20. Deferido.

2015-0.253.456-4 Julio Petniunas

Transferência de alvará de estacionamento nº

017.929-20. Deferido.

2015-0.255.459-0 Carlos Alberto de Freitas

Transferência de alvará de estacionamento nº

012.417-29. Deferido.

2015-0.259.793-0 Helio Rodrigues da Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

017.050-24. Deferido.

2015-0.275.697-4 João Carlos Palmeira

Transferência de alvará de estacionamento nº

005.498-27. Deferido.

2015-0.277.818-8 Nilmaria Macedo da Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

024.016-22. Deferido.

2015-0.288.115-9 Edvaldo da Silva Santos

Transferência de alvará de estacionamento nº

023.867-20. Deferido.

2015-0.311.110-1 Frederico Siciliano

Transferência de alvará de estacionamento nº

034.301-20. Deferido.

2015-0.234.285-1 Luiz Gonzaga de Souza

Transferência de alvará de estacionamento nº

024.012-23. Deferido.

2015-0.237.500-8 Maria Viana Barbizan

Transferência de alvará de estacionamento nº

037.459-29. Deferido.

2015-0.238.618-2 Edson Macedo

Transferência de alvará de estacionamento nº

031.587-21. Deferido.

2015-0.245.716-0 Eloi Padovese

Transferência de alvará de estacionamento nº

024.587-21. Deferido.

2015-0.258.787-0 José Coriolano Gomes

Transferência de alvará de estacionamento nº

008.776-20. Deferido.

2015-0.259.877-5 Edson Moreno Santos

Transferência de alvará de estacionamento nº

029.866-20. Deferido.

2015-0.269.879-6 Rodrigo Leite Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

002.862-22. Deferido.

2015-0.273.708-2 Cecília Alves de Faria

Transferência de alvará de estacionamento nº

034.997-23. Deferido.

2015-0.304.503-6 Airton de Jesus Bezerra

Transferência de alvará de estacionamento nº

011.976-22. Deferido.

2015-0.308.528-3 Luciano Soares de Andrade

Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

017.293-22. Deferido.

2015-0.309.773-7 Dagoberto Aloia de Moraes

Transferência de alvará de estacionamento nº

009.929-25. Deferido.

2015-0.313.323-7 Maria Aparecida Gaspar

Furlanetto

Transferência de alvará de estacionamento nº

037.643-20. Deferido.

2015-0.313.659-7 Norma Ferreira Horn

Transferência de alvará de estacionamento nº

011.349-22. Deferido.

2015-0.327.819-7 Geraldo Vieira Ives

Transferência de alvará de estacionamento nº

013.963-23. Deferido.

2015-0.340.414-1 Manoel Joaquim de Santana

Transferência de alvará de estacionamento nº

027.002-20. Deferido.

2016-0.014.275-0 Waldemar Barbosa

Transferência de alvará de estacionamento nº

007.896-23. Deferido.

2016-0.015.021-3 Isaltino Cardoso

Transferência de alvará de estacionamento nº

026.686-29. Deferido.

2016-0.023.972-9 Valter Luis Burghi

Transferência de alvará de estacionamento nº

000.870-25. Deferido.

2016-0.059.347-6 Antonio Carlos Inácio Luz

Transferência de alvará de estacionamento nº

004.651-27. Deferido.

Diário Oficial de 10/05/16

2015-0.263.096-2 Vanderli Rezende de Camargo

Transferência de alvará de estacionamento nº

020.573-28. Deferido.

2015-0.341.175-0 José Ezildo da Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

021.294-26. Deferido.

Diário Oficial de 14/05/16

2015-0.233.952-4 Maria de Lourdes de Araujo

Transferência de alvará de estacionamento nº

017.469-28. Deferido.

2015-0.240.360-5 Jorge Lisboa da Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

037.380-27. Deferido.

2015-0.251.295-1 Aparecido Francisco de Oli-

veira

Transferência de alvará de estacionamento nº

037.172-24. Deferido.

2015-0.251.862-3 Antônio Carlos Costa

Transferência de alvará de estacionamento nº

024.600-25. Deferido.

2015-0.277.317-8 Paulo Sergio Schmidt

Transferência de alvará de estacionamento nº

027.807-20. Deferido.

2015-0.281.123-1 Silvia Seco

Transferência de alvará de estacionamento nº

023.086-22. Deferido.

2015-0.293.268-3 Nelson Marsolla

Transferência de alvará de estacionamento nº

030.879-21. Deferido.

2015-0.307.942-9 Antonio Carlos Galvão

Transferência de alvará de estacionamento nº

012.851-22. Deferido.

2015-0.311.711-8 Rosangela Vieira de Sena

Transferência de alvará de estacionamento nº

001.880-26. Deferido.

2015-0.313.484-5 Thiago Moreno Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº

041.484-28. Deferido.

2015-0.337.428-5 Sidnei Nogueira Dinis

Transferência de alvará de estacionamento nº

026.718-24. Deferido.

2015-0.339.569-0 Juscelino Barreto de Oliveira

Transferência de alvará de estacionamento nº

021.883-25. Deferido.

Já é possível escolher letras e números das placas de veículos 0 km

Já é possível escolher a combina-
ção alfanumérica das placas dos car-
ros novos. Quem quiser indicar os
caracteres das placas de um veículo
zero quilômetro pagará ao Departa-
mento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran) um valor extra de R$
91,18, além da taxa de emplacamento
usual, que varia de acordo com o tipo
de veículo.

A lacração custa R$ 97,97 para
motos, R$ 101,55 para reboque e
semirreboque e R$ 117,91 para os de-
mais veículos, como carros, caminhões

Quem optar pelo serviço terá de pagar um valor extra de R$ 91,18 ao Detran, além da taxa usual de lacração

e ônibus. O valor extra de R$ 91,18 só
será pago por quem quiser optar por uma
combinação alfanumérica específica no
momento do emplacamento.

A escolha pode ser feita de três for-
mas: apenas letras, apenas números ou
a placa completa. Cabe salientar, entre-
tanto, que a personalização da placa
poderá ser feita apenas dentro das op-
ções alfanuméricas disponíveis para o
estado de São Paulo, que atualmente vão
de BGA 0001 a GKI 9999, desde que já
não tenha sido utilizada em outro veícu-
lo. Cada estado utiliza uma faixa espe-

cífica de combinação de letras e núme-
ros determinada pelo Departamento Na-
cional de Trânsito (Denatran).

Quem não desejar indicar números e
letras personalizados poderá continuar es-
colhendo entre 20 combinações
alfanuméricas aleatórias fornecidas pelo
sistema do Detran, sem necessidade de
pagar taxa extra. Uma vez iniciado o pro-
cedimento de primeiro registro com uma
das 20 opções disponibilizadas, não é pos-
sível optar pela escolha de placas.

No caso de veículos já emplacados não
é possível solicitar a troca da placa para

escolher letras e números específicos. A
placa é a identificação do veículo e deve
acompanhá-lo até a sua baixa definitiva,
conforme prevê a legislação federal de
trânsito, válida em todo o país.

A possibilidade de escolher as le-
tras e os números da placa veicular foi
regulamentada pela lei estadual nº
16.080, de 28 de dezembro de 2015,
após aprovação de projeto sobre o
tema na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo. Não há regula-
mentação federal para o serviço, que
fica a critério de cada Estado.

Motorista pode pedir ao Detran aplicação de advertência em vez de multa

O motorista que comete uma in-
fração de trânsito leve ou média
tem direito a solicitar a aplicação
de advertência em vez de pagar
uma multa e ter  os pontos
registrados na habilitação. Para
agilizar o processo o Departamen-
to Estadual de Trânsito de São Pau-
lo (Detran) permite que esse tipo
de requerimento seja feito pelo site

A advertência por escrito pode ser solicitada pela internet

www.detran.sp.gov.br.
O requerimento precisa ser apre-

sentado dentro do prazo para envi-
ar a defesa prévia, após receber a
notificação de autuação, primeiro
documento enviado por carta ao
condutor dando ciência de que uma
infração foi registrada. Em geral,
esse prazo é de 30 dias a partir da
data de emissão da notificação.

A advertência por escrito só deve
ser solicitada ao Detran se a infração
tiver sido registrada pelo Departamen-
to de Trânsito. O nome do órgão
autuador pode ser verificado na notifi-
cação de autuação.

A análise leva em conta não apenas
a infração cometida, mas todo o histó-
rico do condutor, e a aplicação é facul-
tativa ao órgão de trânsito. Por isso,

pedir a advertência não significa que
ela será concedida.

Regulamentada pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) em
2014, a advertência por escrito
pode ser solicitada pelo condutor
que cometeu infração leve ou mé-
dia, desde que não seja reinciden-
te na mesma infração nos últimos
12 meses.
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Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indi-
car um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamento de
Transportes Públicos). Depois deste
prazo é exigido o inventário, que leva
tempo para ser finalizado.

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

Erros em inventários podem

levar à perda do alvará
Ao fazer inventário de taxista,

procure advogados especializados

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.

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e

Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

Foto: Mário Sergio de Almeida

A prepotência do

governante de Luz

Era uma vez uma cidade chamada Luz. Era uma belíssima cidade, com
muros altos e intransponíveis, e torres fortes que permitiam ver ao longe. Em
Luz os habitantes viviam bem com fartas colheitas, e os curandeiros cuidavam
da saúde de todos, desde os bebês até os idosos. O exército de Luz era
poderoso e implacável com os crimes, e por isso a população vivia em segu-
rança. Todos confiavam no seu governante, mas... de repente, tudo mudou.

Com a saída de um governante e a posse de outro, Luz, que era uma bela
cidade, praticamente ficou em ruínas. Seus belos jardins, onde antes havia
lindas plantas e flores bem cuidadas, agora há apenas mato alto e sujeira. Suas
praças, que eram o ponto de encontro da população após um dia de trabalho,
transformaram-se em locais de crimes e de pessoas mal intencionadas. Tudo
em Luz começou a ruir.

Os cidadãos da cidade perderam a segurança que tinham, e não andam
mais pelas ruas sozinhos ao anoitecer. O novo governante de Luz fez com que
as trevas invadissem a cidade, seus muros caíssem e suas torres fossem derru-
badas. Nada restou do que um dia foi uma bela cidade. Apenas tristeza e caos.

Mesmo assim o governante de Luz acha-se invencível. Ele tem ideias mira-
bolantes, como pintar faixas apenas para charretes de uma roda só, e cobrar
multas dos cavaleiros que trotam. Além disso, faz maldades, como extinguir a
classe dos cocheiros de aluguel, permitindo que quaisquer pessoas, inclusive
meliantes, transportem a população da cidade.

Com isso o governante foi perdendo apoio e prestígio. A população de Luz
se revoltou contra medidas tão sem cabimento, mas nada podiam fazer até que
o prazo de seu governo acabasse, e ele fosse substituído. A cidade irá demorar
para se recuperar de tantos anos de descaso, mas aos poucos irá se reerguer.
Luz era forte e altiva, a maior cidade de todo o reino, e não merecia um
governante tão incompetente. Ainda bem que, pelo menos em Luz, as trevas
em breve serão dissipadas.

Nesta edição nosso editorial será um conto.

Qualquer semelhança com pessoas ou fatos

reais não será mera coincidência.

Venho desse modo, agradecer encarecidamente ao Sr. Vereador Salomão
Pereira, em nome de todos os taxistas e seus familiares que com a sensibilida-
de, de que reconheceu o sofrimento que os taxistas vinham passando, e com
muita sabedoria, foi favorável a categoria.

O Sindicato Simtetaxis e o CRT-SP – Conselho Regional dos Taxistas no
Estado de São Paulo, que representa a categoria, não estavam mentindo quando
diziam que os interesses ultrapassavam apenas a implantação da “modernidade”.
Ficando provado o interesse pessoal e familiar que envolvia o Executivo.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de respeito e con-
sideração.

Atenciosamente,

Antonio R. Matias - Presidente do Simtetaxis/ CRT-SP

Carta do Ceará
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Taxista dá sua opinião sobre o decreto

da prefeitura e futuro da profissão

Adilson Xavier, taxista há 18

anos, está insatisfeito com a

posição da prefeitura em rela-

ção à categoria taxista. Por isso

decidiu procurar a Folha do

Motorista para expor sua opi-

nião, e também para dar suges-

tões que podem melhorar a re-

lação dos taxistas com a opinião

pública, que pode ser manipu-

lada pela mídia contra os táxis.

Em relação às manifesta-

ções, apesar de ser um direito

legítimo, Adilson lembra que é

preciso tomar cuidado com a

forma que elas são feitas. “Vi-

olência e bloqueio de ruas de-

nigrem a imagem do taxista.

Temos que trazer a população

para o nosso lado, e não fazer

Unificar todas as categorias de táxi da cidade com o padrão

dos Táxis Luxo seria o ideal, de acordo com o taxista

com que as pessoas sejam con-

tra o serviço”, afirmou.

Além disso, Adilson acredita

que a prefeitura deveria estudar

melhor o assunto antes de fazer

um decreto que irá alterar a vida

de milhares de pais de família.

“Era necessário um estudo para

verificar se o número de táxis é

ou não suficiente. Isso deveria

ser feito ponto a ponto em to-

das as regiões da cidade”.

Outra questão levantada pela

prefeitura para permitir que os

aplicativos trabalhem na cidade

com carros particulares refere-

se à qualidade do serviço de

táxi. Para isso, Adilson propõe

que a prefeitura unifique todas

as categorias: Luxo, Especial,

Comum e Preto, com curso de

capacitação compatível com a

categoria Luxo, e frota de car-

ros específica, com exigências

como bancos de couro, carros

escuros, entre outros itens.

O taxista também acredita

que, se os taxistas puderem ne-

gociar o valor da tarifa com o

passageiro, haveria mais corri-

das e menos reclamações. “Os

táxis continuariam com o taxí-

metro, e a tarifa seria determi-

nada pela prefeitura, como é

hoje. Porém, seríamos livres

para negociar valores fechados

com os passageiros, que pode-

riam optar por esse tipo de co-

brança ou pelo taxímetro nor-

mal”, sugeriu.

Adilson acredita que, com o

decreto da prefeitura,  os

taxistas e os motoristas do

Uber estão perdendo. Segundo

o taxista, em meio à crise eco-

nômica em que vivemos, não há

passageiros suficientes para

todos, e nesse contexto somen-

te a empresa Uber é a ganha-

dora.  “Não sou contra os

aplicativos e a modernidade,

desde que dentro da lei. O cor-

reto é que os taxistas façam o

transporte individual de passa-

geiros, e caso seja necessário,

a prefeitura deveria fornecer

mais alvarás para a categoria”,

finalizou o taxista.

Foto: Fabiana Cuba
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Haddad libera a Carona Solidária e o

Transporte por carro particular em SP

Após a Câmara Municipal de
São Paulo cancelar, por duas ve-
zes, a votação do projeto que re-
gulamentava os aplicativos como
o Uber, em 10 de maio o prefeito
Fernando Haddad resolveu a
questão por decreto. Agora, es-
sas empresas terão que comprar
créditos para rodar, cujos valores
irão variar de acordo com o local
e horário. A taxa pelo uso do viá-
rio urbano será variável e custa-
rá, em média, R$ 0,10 por quilô-
metro rodado com passageiro.

A prefeitura limitará o número
de carros particulares que pode-
rão realizar o transporte de pas-
sageiros. Para isso, irá monitorar
o volume de quilômetros percor-
ridos na prestação desse serviço
para garantir que não ultrapasse
o total equivalente aos quilômetros
rodados em média por cinco mil
táxis. De acordo com o prefeito, a
cada três meses haverá a possibi-
lidade desse número ser alterado.

Os motoristas particulares te-

Motoristas terão que ter Condutax ou curso equivalente. Cerca de 5 mil

carros particulares poderão trabalhar com transporte individual.

rão que possuir Condutax ou curso
equivalente para desempenhar a ati-
vidade. Desta forma, a prefeitura
deixa os aplicativos livres para op-
tar por trabalhar com taxistas ou
não. As empresas também terão li-
berdade para determinar as tarifas
cobradas dos passageiros, respei-
tando o teto que será estabelecido
pelo poder público.

Os aplicativos terão que se
credenciar na prefeitura e informar
o trajeto, horário, motorista, placa
do veículo e avaliação da corrida.
Já os passageiros receberão um
recibo eletrônico e poderão com-
partilhar as corridas com outros
passageiros. Nesse caso, a tarifa
será dividida, e cada usuário paga-
rá menos do que se o carro não
fosse compartilhado.

Haddad disse, em entrevista co-
letiva, que a medida vai beneficiar
os taxistas, porque hoje o serviço
não é regulado. Segundo o prefei-
to os táxis estarão protegidos con-
tra a concorrência predatória, e a

cidade tem espaço para todos.
Carona solidária não

poderá envolver pagamento

No mesmo decreto o prefeito
Fernando Haddad trata também da
carona solidária, que poderá ser
intermediada pelas empresas de
aplicativos. Da mesma forma, os
apps interessados deverão se ca-
dastrar na prefeitura e pagar uma
taxa para operar na cidade.

De acordo com o texto a carona
não poderá ser exercida profissio-
nalmente e nem ter fins lucrativos.
Só será permitida a divisão das
despesas do deslocamento entre os
ocupantes do carro, que serão no
máximo quatro. Já as empresas de
aplicativos poderão cobrar uma
taxa dos passageiros interessados
no serviço.

Cidade também terá o

compartilhamento

de veículos sem condutor

As empresas de aplicativos tam-
bém poderão oferecer veículos sem
motoristas para os usuários. Esse

serviço funcionará como uma lo-
cação de automóveis, com a di-
ferença de que os carros ficarão
estacionados em vias públicas e
as empresas pagarão por esse
estacionamento à prefeitura. Já os
usuários interessados deverão
pagar uma taxa ao app.
Vereador Salomão encaminha

ao MP pedido para barrar

decreto

O vereador Salomão Pereira,
defensor da categoria taxista, afir-
mou que irá lutar para que o de-
cre to  que regulamentou os
aplicativos em São Paulo seja re-
vogado. Segundo o vereador de-
creto não é lei, e pode ser anula-
do a qualquer momento.

“Já mobilizei minha equipe ju-
rídica para garantir o direito dos
taxistas junto ao judiciário. La-
mento a ati tude do prefeito
Haddad, que demonstrou inúme-
ras vezes ser contra a categoria
taxista. Mas eu estou aqui na Câ-
mara para defender esses traba-
lhadores”, afirmou Salomão.

Em 12 de maio o vereador
Salomão entrou com uma repre-
sentação no Ministério Publico
(MP) para que o decreto da pre-
feitura seja revogado. Ainda não
há data para a apreciação da
questão. Além disso, Salomão
também fez um Projeto de Decre-
to Legislativo (PDL) solicitando
a anulação do decre to  de
Haddad.

“O prefeito tentou responsabi-
lizar os vereadores pela regula-
mentação do Uber, caso fosse
aprovado o PL 421. Com isso,
Haddad iria sancioná-lo sem os
protestos dos taxistas contra a
ele. Diante da denúncia de que o
projeto favorecia a família do
próprio prefeito, os vereadores
recuaram decidindo não votar o
projeto, até mesmos os da base
governista. Como era de seu in-
teresse ter uma pessoa da família
comandando o Uber, o prefeito
decidiu impor um decreto”, fina-
lizou Salomão.

Foto: Divulgação
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Como a imprensa ficou sabendo
que o sobrinho de Haddad comanda o Uber

Vereador soube da noticia em primeira mão,

mas só divulgou para a imprensa após ter provas
A quem interessa aprovação do projeto 421, que libera o serviço de trans-

porte remunerado individual de passageiros por carros particulares na cidade?
O prefeito liberou 5 mil “autorizações” - alvarás - para o Táxi Preto a um valor
de R$ 60 mil cada para que esses veículos trabalhassem com o aplicativo Uber.
Agora o prefeito quer liberar o mesmo serviço para carros particulares.

A denúncia que o sobrinho do prefeito seria a pessoa responsável pelo
aplicativo Uber na cidade de São Paulo chegou ao meu gabinete há meses, mas
não tínhamos o nome deste sobrinho. Uma passageira disse a um taxista que
Guilherme Haddad Nazar, sobrinho do prefeito, seria a pessoa responsável pelo
gerenciamento do Uber na cidade de São Paulo. Decidimos investigar e solici-
tei à minha assessoria que fosse levantado este nome. Daí comprovamos que o
gerente de Operações e Logística do Uber em São Paulo realmente é Guilher-
me Haddad Nazar, sobrinho do prefeito Fernando Haddad.

A entrada dele na empresa Uber coincide, justamente, com a data em que o
assunto dos aplicativos ilegais passou a ser discutido nesta casa. Fica claro que
existe um conflito de interesse entre o público e privado. Portanto, senhor pre-
sidente e demais vereadores, esse projeto é um projeto em favorecimento de
uma família e não pode ser aprovado nesta casa.

Está comprovado, senhores vereadores, o motivo do interesse do prefeito
em aprovar esse projeto em regime de urgência. Para comprovar a veracidade
da denúncia levantamos também o Proclama de Casamento do senhor Guilher-
me, no cartório, onde aparece toda a ramificação familiar.

O Uber pode se regulamentar com base na Lei 16.345, que regulamenta os
aplicativos tendo os taxistas como seus prestadores de serviço. Segundo o dire-
tor do DTP, cerca de dez aplicativos já se regulamentaram, mas o Uber ainda
não, porque a família do prefeito faz parte do serviço de transporte clandestino
em nossa cidade.

Após a comprovação de que Gui-
lherme Haddad Nazar, filho da irmã
de Fernando Haddad, é gerente de
Operações e Logística do Uber, o
fato foi passado para a imprensa. De
acordo com o vereador Salomão a
entrada de Guilherme na empresa
Uber coincide com o início das dis-
cussões sobre o assunto na Câmara
Municipal. Com isso, está claro que
existe um conflito de interesses entre

Discurso do vereador Salomão Pereira no Plenário

da Câmara Municipal de São Paulo em 04 de maio

o público e o privado.
Salomão afirmou, em dis-

curso na Câmara, que o pro-
jeto 421 previa o
favorecimento de uma famí-
lia e não deveria ser aprova-
do. “Está comprovado o in-
teresse do prefeito em apro-
var esse projeto em regime
de urgência. O prefeito ten-
tou jogar a responsabilidade
para os vereadores”, disse
Salomão.

O vereador lembrou que o Uber
pode operar na cidade de São Paulo
com base na Lei 16.345, que regula-
menta os aplicativos tendo os taxistas
como seus prestadores de serviços.
“Segundo o diretor do DTP dez
aplicativos já se regulamentaram. O
Uber, porém, não se regulamentou por-
que a família do prefeito faz parte do
serviço de transporte clandestino em
nossa cidade”, declarou Salomão.

Foto: Fabiana Cuba
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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.

DIÁRIO OFICIAL DE 04/05/16
Portaria nº 063/16 - DTP. GAB.
Remaneja, diminui o espaço físico

e aumenta o índice de rotatividade do
Ponto Privativo do Ponto nº 1813
(C.L.P. 24.00.128-7) para estaciona-
mento de táxi, categoria comum, na
Rua Boa Vista, lado par, altura do nº
254, entre a Rua 3 de Dezembro e a

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:

Ladeira Porto Geral, com 35 metros de
extensão, capacidade para 7 vagas, ín-
dice de rotatividade 5,15 carros por
vaga totalizando 36 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 13/05/16
Portaria nº 068/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1374

(C.L.P. 17.04.079-5) para estaciona-
mento de taxi, categoria comum, na Ala-

meda Jaú, lado ímpar, altura do nº 409,
entre a Alameda Campinas e a Alame-
da Joaquim Eugênio de Lima, com 10,5
metros de extensão, capacidade para 2
vagas e com prolongamento iniciando
junto à G.R.U. em frente ao nº 361, com
15 metros de extensão, capacidade para
3 vagas; perfazendo uma extensão to-
tal útil de 25,5 metros de extensão, ca-
pacidade total para 5 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,2 carros por vaga
totalizando 16 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 14/05/16
Portaria nº 069/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2304

(C.L.P. 17.04.037-0) para estaciona-
mento de taxi, categoria comum, na Ala-
meda Jaú, lado ímpar, altura do nº 161,
entre a Alameda Joaquim Eugênio de
Lima e a Avenida Brigadeiro Luis An-
tônio, com 15 metros de extensão, ca-
pacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,3 carros por vaga
totalizando 10 carros.

Portaria nº 070/16 - DTP. GAB.
Remanejar o ponto privativo nº 1462

(C.L.P. 23.04.032-7) para estaciona-
mento de taxi, categoria comum, no

Terminal Intermodal da Barra Funda
– Lado Norte. 1º Segmento: na Rua
Jornalista Aloysio Biondi, com 50
metros de extensão e capacidade para
10 vagas; 2º Segmento: iniciando a 74
metros da mesma projeção, com 50
metros e capacidade para 10 vagas;
3º Segmento: na Avenida Antártica,
lado contíguo ao Viaduto

Antártica, entre a Rua Roberto
Bosch e a Rua José de Oliveira
Coutinho, com 46,10 metros de exten-
são e capacidade para 7 vagas; Ex-
tensão Total: 135 metros, capacidade
total para 27 vagas e índice de
rotatividade igual a 4,34 carros por
vaga totalizando 117 carros.

Portaria nº 071/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Livre (C.L.P.

17.04.508-8) para estacionamento
de táxi, categoria comum-rádio, na

Alameda Jaú, entre a Alameda Joa-
quim Eugênio Lima e a Avenida Bri-
gadeiro Luis Antônio, com 64,5 metros
de extensão, ressalvados 34,50 metros
de guias rebaixadas, perfazendo uma
extensão total útil de 30 metros, capa-
cidade para 6 vagas.
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Veículos homologados para o serviço de táxi em SP
Antes de adquirir seu carro zero

quilômetro, verifique sempre a homologação

DIÁRIO OFICIAL DE 04/05/16
Portaria nº 064/2016 - DTP.

GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca FORD, Modelo NEW
FIESTA, Versão AT 1.6 TITANIUM
POWER NIF FLEX, Código

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologados para o serviço de táxi da capital
paulista. A lista completa de homologações pode ser consultada na sede do Departamento de Transportes Públicos - DTP, pessoalmente.

DENATRAN 159952, para a presta-
ção do Serviço de Transporte Indivi-
dual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Pau-
lo. O veículo especificado fica BLO-
QUEADO para a prestação de servi-

ço de táxi nas demais categorias, e de-
verá atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 12/05/16
Portaria nº 065/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca PEUGEOT, Modelo 408
ALLURE 2.0, Versão AUTOMÁTI-
CO 2013/2014, Código
DENATRAN 1616370 – para a
prestação do Serviço de Transpor-
te Individual de Passageiros – Mo-
dalidade Táxi, nas Categorias Co-
mum, Comum Rádio, Especial, Pre-
to e Luxo no Município de São Pau-
lo. O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

Portaria nº 066/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca PEUGEOT, Modelo 408
ALLURE 2.0, Versão BVA, Código
DENATRAN 162120 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte Indi-

vidual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial, Preto e Luxo
no Município de São Paulo. O veí-
culo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legis-
lação vigente.

Portaria nº 067/2016 - DTP.
GAB.

Aprova a utilização do veículo
da Marca  FORD, Modelo
FOCUS, Versão S AT 1.6S, Có-
digo DENATRAN 135680, para
a prestação do Serviço de Trans-
porte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias
Comum, Comum Rádio, Especial
e Preto no Município de São Pau-
lo. O veículo especificado fica
BLOQUEADO para a prestação
de serviço de táxi nas demais ca-
tegorias, e deverá atender aos
demais requisitos previstos na le-
gislação vigente.
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     Para descontrair...

Modo de Preparo:

Numa panela grande aqueça metade do azeite, refogue a cebola e o alho, junte os

tomates, a polpa de tomate e 2 xícaras (chá) de água. Deixe apurar, acerte o sal e tempere

com pimenta-do-reino e orégano. Retire do fogo e divida o molho em duas partes. Em

uma das partes acrescente o queijo cremoso, misture bem e reserve.

Numa frigideira média aqueça o restante do azeite, refogue o alho, acrescente os camarões e

tempere com sal e pimenta-do-reino. Retire do fogo, salpique salsinha e reserve.

Monte a Lasanha Direto ao Forno num refratário grande e fundo. Alterne as cama-

das de molho, massa, mussarela e recheio de camarão. Cubra com queijo parmesão

ralado. Coloque papel-alumínio e leve ao forno médio por 50 minutos. Para dourar a

superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.

Lasanha de camarão
Oferecimento: Adria

Ingredientes:

6 colheres (sopa) de azeite
1 cebola grande picada
3 dentes de alho picados
12 tomates sem pele e sem sementes
picados
2 ½ litros de polpa de tomate
200g de queijo cremoso
Sal, pimenta-do-reino e orégano fres-
co picado
Recheio de camarão:
4 dentes de alho picados

600g de camarão limpo
Sal, pimenta-do-reino e salsinha pi-
cada
Para a montagem:
1 embalagem de Lasanha Direto ao
Forno (500 g)
400g de mussarela em fatias
Queijo parmesão ralado

Foto: Divulgação

O homem, muito do machista,

conversa com Deus:

Senhor, por que fez minha mulher tão bonita?

Para que você possa amá-la - respondeu Deus.

O sujeito pergunta:

Mas Senhor, por que a fez tão burra?

O Todo Poderoso respira fundo e responde:

Para que ela possa amar você.
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Táxi Preto perdia até 40% do

valor da corrida com aplicativo
Prefeitura recuou e permitiu a

instalação de taxímetros nos Táxis Pretos

O Táxi Preto emplacado já pode
instalar o taxímetro devidamente afe-
rido pelo IPEM – Instituto de Pesos
e Medidas do Estado de São Paulo.
A luta foi árdua, mas o vereador
Salomão Pereira conseguiu que a Pre-
feitura cumprisse a Lei 12.468/2011,
as resoluções do INMETRO (Insti-
tuto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia), e o próprio edital
que instituiu a categoria.

Após diversas reuniões no IPEM,
Departamento de Transportes Públi-
cos (DTP), Comissão Temática do
Serviço de Táxi, Secretaria de Trans-
portes e Prefeitura, a questão foi re-
solvida à favor dos taxistas. Antes, os
Táxis Pretos só podiam cobrar o va-
lor indicado pelo aplicativo, e eram
proibidos de possuir taxímetro.

“Já temos uma tarifa baixa em São
Paulo, e esses profissionais estavam

PRAZO PARA INSTALAÇÃO DOS
TAXÍMETROS NOS TÁXIS PRETOS

trabalhando com prejuízo de até 40%
com a cobrança sendo realizada pelo
aplicativo. O erro acontecia também
com o passageiro. Tenho comprovan-
tes em que uma corrida de seis quilô-
metros custou R$ 87, e outra de 30
quilômetros o taxista recebeu apenas
R$ 10”, lembrou o vereador.

As empresas de aplicativo ten-
taram criar um monopólio, acaban-
do com o uso de taxímetros, afir-
mou Salomão. “A Lei Federal
12.468 obriga a instalação de taxí-
metros em cidades com mais de
cinquenta mil habitantes. A Prefei-
tura, para beneficiar empresas de
aplicativos, não permitia a instala-
ção desses equipamentos, causan-
do prejuízos para os taxistas. Após
várias reuniões e com o apoio do
Ipem conseguimos fazer valer a lei”.

Na tarde de 02 de maio o vereador

esteve presente na FIP, empresa es-
pecializada em instalação de taxí-
metros, acompanhando os primeiros
Táxis Pretos que foram realizar a colo-
cação dos equipamentos. O lumino-

so é outra reivindicação dos
taxistas, já que muitas vezes seus
veículos são confundidos com car-
ros da Uber por não ter uma iden-
tificação clara ao  passageiro.

Foto: Divulgação

ATÉ AGORA SOMENTE 1.200 TÁXIS

PRETOS ESTÃO RODANDO EM SP.

DTP DEVE FAZER NOVAS CHAMADAS PARA

OS INTERESSADOS NOS ALVARÁS.

O IPEM definiu o prazo para a instalação dos taxímetros para a
nova categoria de táxis de São Paulo: os Táxis Pretos. Os interessados
têm até o dia 25 de maio de 2016 para procurar uma oficina credenciada
e providenciar a colocação do equipamento.

Já a verificação anual de taxímetros dos Táxis Pretos está marcada
para ocorrer de 1º a 30 de junho. O atendimento deve ser agendado
pelo site do IPEM (www.ipem.sp.gov.br). No mesmo local também é
possível emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o paga-
mento da taxa de verificação. Sem o agendamento online e a taxa qui-
tada, o atendimento não é realizado.

Na data da verificação o taxista deve apresentar o alvará de estaci-
onamento, o certificado de propriedade do veículo, a guia de serviço
da oficina permissionária que instalou o taxímetro e a GRU quitada.
Maiores informações podem ser solicitadas ao IPEM, pelos telefones
11 2024-0483 e 2154-5065.
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Diversos serviços
* 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

* 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 a empresa que você atende exige nota fiscal

eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP:

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, es-

posa e filhos, com direito a incluir até seis

dependentes, sem carência de idade. Exa-

mes: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila

Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendi-

mento emergencial com hora marcada gra-

tuitos. 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 es-

pecialidades, flexibilidade de horári-

os 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

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

a serviço dos taxistas
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Os taxistas ganharam da prefeitu-
ra o direito de trafegar nos corredo-
res exclusivos de ônibus (à esquer-
da), com passageiro, em qualquer
horário e dia da semana; e sem
passageiro de 2ª a 6ª feiras, no
horário das 20h às 06h e aos sá-
bados, domingos e feriados, por
período integral.

Já nas faixas à direita os táxis es-
tão livres para circular em qualquer
horário e dia da semana, mesmo sem
passageiros. A medida vale também

Taxistas podem circular em faixas

e corredores, em qualquer horário
Táxis Pretos também

podem usar vias segregadas

para a nova modalidade de táxi de São
Paulo, os Táxis Pretos.

Para utilizar o benefício os veí-
culos não poderão ter qualquer pe-
lícula de escurecimento nos vidros
que dificulte a visualização interna
pela fiscalização. Além disso, é
proibido o embarque e desembar-
que de passageiros nas faixas à
esquerda, e a circulação em termi-
nais e estações de transferência
existentes ao longo dos corredo-
res exclusivos de ônibus.

PL do vereador Salomão sobre as

faixas e corredores já tramita

desde 2015

Está em tramitação na Câmara

Municipal de São Paulo o Projeto de
Lei (PL) 166/2015, de autoria do ve-
reador Salomão Pereira, que permi-
te a circulação dos táxis nas faixas e
corredores de ônibus. Exatamente
como no decreto publicado pela Se-
cretaria Municipal de Transportes, o
PL de Salomão libera o táxi, durante
24 horas, com ou sem passageiros,
nas faixas de ônibus à direita, e nos
corredores à esquerda a qualquer
hora, com passageiro.

Mesmo após o decreto publica-
do pela prefeitura, Salomão explicou
que irá manter o PL em tramitação
para dar mais segurança para a cate-
goria. “Como um decreto pode ser
revogado a qualquer momento, é im-
portante que os taxistas tenham uma
lei que permita a circulação nas fai-
xas e corredores. Por isso, meu pro-
jeto irá seguir na Câmara”.

O PL 166/2015 já recebeu pare-
cer favorável da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Legislação
Participativa, e agora está sendo ana-
lisado pela Comissão de Política Ur-
bana, Metropolitana e Meio Ambi-
ente. Após passar pelas comissões,
irá à votação dos vereadores.

Corredores
exclusivos de ônibus

I - Pirituba / Lapa / Centro
II - Inajar / Rio Branco / Centro
III - Campo Limpo /Rebouças/

Centro
IV - Santo Amaro / Nove de Julho /

Centro
V - Jardim Ângela / Guarapiranga /

Santo Amaro
VI - Capelinha / Ibirapuera / Centro
VII - Parelheiros / Rio Bonito / Santo

Amaro
VIII - Itapecerica / João Dias /

Centro
IX - Paes de Barros

X - Cidade Jardim/ Nove de Julho
XI - Luiz Carlos Berrini

XII - Cupecê / João de Luca /
Vicente Rao / Roque Petroni

Foto: Mário Sergio de Almeida
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A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários
em Pontos de Táxi de São Paulo) ganhou o direito de indicar um
membro para a Jari (Juntas Administrativas de Recursos de Infra-
ções), que trata de multas de trânsito e recursos administrativos. A
vaga será para a 1ª Jari, que se reúne às segundas-feiras pela manhã.

Os membros das JARIS são prestadores de serviço público não
concursados, contratados por edital de convocação. As entidades
ligadas ao setor de transporte (táxis, carga, carga frete, transporte

Coopetasp ganha o direito de
indicar membro para a Jari

coletivo, lotação, escolar, moto-frete e locadoras), representados
por cooperativas, associações, sindicatos, empresas e comunidade
de moradores podem indicar membros às JARIS.

Para que o trabalho desempenhado pelas JARIS seja transparen-
te e livre de questionamentos, cada junta só poderá se reunir com a
participação de três membros de diferentes representações. A deci-
são do recurso é decidida por, no mínimo, dois votos pertencentes à
mesma turma.
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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.

Elas (es) usam roupas brancas
Do médico é auxiliar
Na hora da injeção e do remédio
São elas (es) que vão cuidar

É também trabalho difícil
Porque vê muita gente sofrendo
Com elas (es) muitos se salvam
Mas alguém acaba morrendo

Quando alguém tem sede
Leva água para o paciente
Se ele esta triste
Com a presença dela fica contente

Doze de maio é o dia mundial
Enfermeira (o) também tem seu dia
Hoje muitos não precisam dela
Mas, na hora da dor precisará na
enfermaria

Quando o médico não está
Já sabe o que vai fazer
Anima o doente
Pede força para ele viver

Dia da Enfermeira:

12 de maio

Essa é minha homenagem
Para as enfermeiras (os) do mun-
do inteiro
Se ninguém ainda não fez
Eu, Ari Lopes da Fonseca, serei o
primeiro.
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O decreto do prefeito Fernando

Haddad, que regulamentou os

aplicativos para prestar transporte in-

dividual de passageiros em carros par-

ticulares, foi um ato lamentável segun-

do o presidente da Fetacesp - Federa-

ção dos Taxistas Autônomos do Esta-

do de São Paulo, Odemar Ferreira. O

presidente afirmou que nos próximos

dias irá enviar ao prefeito uma carta

de representação solicitando a revo-

gação do decreto e, caso não seja aten-

dido, a Fetacesp irá acionar a justiça.

“O prefeito Fernando Haddad de-

cidiu dar uma canetada, sendo que po-

deria ter estudado mais a questão e dei-

xado que a Câmara dos Vereadores to-

masse uma decisão democrática. Vou

Fetacesp lamenta decreto sobre os
aplicativos e irá acionar a justiça

Presidente da Fetacesp, Odemar Ferreira, afirmou que irá lutar na justiça contra o decreto que regulamentou os aplicativos em SP

propor a ele um diálogo, uma revogação

para que o assunto seja mais discutido

antes da decisão final”, afirmou Odemar.

O presidente da Federação pede aos

taxistas que, nesse momento de ten-

são, não se deixe levar pela violência

influenciada por política, que pode

comprometer ainda mais os interes-

ses da categoria. “Eu oriento a todos

os taxistas que trabalhem normalmen-

te e aguardem a decisão da justiça.

Há muitas pessoas e instituições em-

penhadas em nos ajudar, como a pró-

pria Fetacesp e o vereador Salomão

Pereira, que sempre lutou pelos inte-

resses desta categoria. O momento é

de calma”.

Apesar do tom conciliador, Odemar

teme o futuro da profissão caso essa

decisão arbitrária da prefeitura seja

mantida. O presidente da Fetacesp,

que representa  os  s indicatos  dos

taxistas de todo o estado de São Pau-

lo, afirma, porém, que todas as ar-

mas jurídicas serão usadas para que

o Uber e outros aplicativos que es-

tão chegando ao mercado e traba-

lham com carros particulares não

prosperem no Brasi l .  Segundo

Odemar,  o  correto  é  que os

aplicativos se enquadrem na ativi-

dade do taxis ta ,  tendo seus

prestadores de serviço os taxistas

regulamentados.

“O taxista, além de ser um moto-

rista preparado para enfrentar o trânsi-

to difícil de nossa cidade, passa por curso

de orientação ministrado por órgão públi-

co. A falta de experiência do condutor do

veículo pode levar até a morte do passa-

geiro que usa veículos do Uber, como já

ocorreu”, orientou Odemar.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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  Fone.: 2081-2404 WhatsApp: 9

9585-6727 www.pescapneus.com.br
Colocação de 2° motorista, para carro

zero ou usado, ótima oportunidade –

Consultoria e Administração

Waldemar Mendes Rua: Siqueira

Bueno, 2181 – sala:3  – Mooca – Fone:

7853-4196 / 9.8585-5988.

Transferência de alvará, ótima

oportunidade, consulte- Waldemar

Mendes Rua: Siqueira Bueno, 2181 –

sala:3  – Mooca – Fone: 7853-4196 /

9.8585-5988.

PROCURO CO-TITULAR URGENTE -

Preciso trabalhar urgente! Tratar Tels:

9.6828-1200 / 7726-462.

Transfiro alvará e Vendo Meriva

2007, aceito troca F: 9.4730-9710 c/

Cabelo.

Vendo Spin 2014 e procuro Co-

próprietario c/ ponto Shopp. Cidade

Jardim F: 9.8284-5124 c/ Roberto.

ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente! Tratar

Tel. 9.6828-1200.

Transfiro alvará c/ponto Bela Vista F:

9.4828-8620 / 2741-0817 c/ Sergio.

Transfiro alvará livre F: 9.8845-6381.

Vendo Spin 2013 e Procuro Co-

próprietario c/ponto Padre Antonio José

dos Santos F: 9.8379-7807 / 5506-2378

c/ Claudio.

Alvará livre 2006 Transfiro F: 9.7998-

0024 c/ Henrique.

VENDO SPIN E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  -Tratar Tel:  9.6828-

1200.

Transfiro alvará c/ ponto sem carro F:

9.7555-1500 c/ Silvio.

Transfiro alvará privativo Rua:

Haddock Lobo F: 9.7078-4525 / 3924-

4031 c/ Lia.

Transfiro alvará 12/12 ponto livre F:

9.5225-8060 (após as 20:00Hs) c/ José.

Vendo Voyage 2016 Transfiro alvará F:

9.5486-9577.

Vendo Corolla 2013 e Transfiro alvará

F: 9.8536-6507 c/ Nilson.

Vendo Meriva 2011, Transfiro alvará

ótimo ponto no Jardins aceito imóvel ou

carro F: 9.9525-4261.

Vendo o carro para co-próprietario no

Aeroporto de Congonhas 606 F:

9.4770-0934 c/ Dino (após as 15:00Hs.)

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -Tratar Te.:

(11) 7820-4320/ 7726-4620.

Ofereço-me c/ preposto, experiência

na área há 15 anos, c/garagem,

residência própria F: 9.8769-4245 /

9.7502-6999 c/ Ricardo.

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

Transfiro alvará Libero Badaró, esq.

Viaduto do Chá F: 9.8610-9673 (TIM)

c/ Georgina (após as 12:00 Hs.)

Procuro 2º motorista, com veiculo

próprio, ou capital para comprar carro

F: 2605-0798 / 9.9516-1886 c/

Cristiano.

Transfiro alvará c/ ponto no hotel

Renascense, Vendo Etios 2016 F:

9.4781-3201 / 2026-0558 c/ Natal.

VENDO VOYAGE E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tels: 7820-

4320.

Vendo Ideia Adventure 2015, cor

branca, mod.novo (particular) F:

9.9568-7917 c/ Julia / 9.9515-0039 c/

Luiza.

Vende-se Cobalt 2015 e Procuro 2°

motorista c/ ponto Moema F: 9.9896-

3094 / 9.4775-3221 c/ Marcos.

Procuro 2°condutor p/trab. durante o

dia, em colaboração 12 por 12hs, de

pref. que tenha carro, resd. na Zn norte

– bairro do limão proximidades F:

3951-2223 / 9.9221-8866 c/ Clélia

Transfiro alvará Itapecerica completo

ponto, carro ou só alvará, ótimo ponto

F: 9.4727-2124 c/ Marcos.

Transfiro alvará completo ou só

alvará obs: Veiculo Voyage 1.6,

completo região nobre Alto de

Pinheiros ótimo rendimento F: 9.4727-

2124.

VENDO MEGANE E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tels: 7726-

4620.

Transfiro alvará e aceito carro como

partir, ponto Sta Cecília F: 9.8105-1310

c/ Reginaldo.

Transfiro alvará ponto livre ano 2010

com ou sem carro F: 7000-6226 /

9.9702-3976 c/ Marcio.

Transfere-se alvará – Procuro co-

próprietario Meriva 07/08. Vendo Spin

2013 F: 2236-8709 c/ Wilson.

Transfiro alvará ponto Shop.Plaza

Sul F: 4324-7667 c/ João.

Vendo Idea 2015, 1.6 Transfiro alvará

Whastp 9.9543-6885 c/ Luiz.

TOQUE INFORMAL

A partir do mês de novembro
as multas de trânsito serão reajustadas
em até 66%. O valor da infração leve
passará de R$ 53,20 para R$ 88,38, a
média de R$ 85,13 para 130,16, a grave
de R$ 127,69 para R$ 195,23 e a
gravíssima de R$ 191,54 para R$ 293,47.

Falar ou mexer no celular deixará
de ser uma infração média para se tor-
nar gravíssima. Será incluída no texto
do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) a palavra “manuseando”, para
punir também o motorista que estiver
mandando mensagens de texto ou
acessando as redes sociais.

As multas mais pesadas, que são
as infrações gravíssimas com
multiplicador de dez vezes, chegarão
a R$ 2.934,70. Incluem-se aí os mo-
toristas que forem flagrados disputan-
do racha, forçando a ultrapassagem
nas estradas ou aqueles que se recu-
sarem a fazer o teste do bafômetro,
exame clínico ou perícia para avaliar o

Multas de trânsito
subirão até 66% a

partir de novembro
Multas podem passar de R$ 5 mil para

quem se recusar a fazer o teste do bafômetro

consumo de álcool ou drogas. Nesse
último caso, se ele for reincidente em
menos de 12 meses, a multa será do-
brada, chegando a R$ 5.869,40.

Bloquear o trânsito

ganha multa específica

O CTB possui, desde em 4
de maio de 2016, um artigo específi-
co sobre “usar qualquer veículo
para, deliberadamente, interrom-
per, restringir ou perturbar a cir-
culação na via sem autorização do
órgão ou entidade de trânsito com
circunscrição sobre ela”.

Nesse caso, a multa é gravíssima
com fator multiplicador de vinte ve-
zes, o que eleva o valor para R$
5.869,40, além da suspensão do
direito de dirigir por 12 meses e
da remoção do veículo. Já para os
organizadores da ação a multa é
agravada em 60 vezes, e dobrada
se houver reincidência no período
de 12 meses.

1. Fernando, o exterminador

O quase ex-prefeito de São Pau-
lo, Fernando Haddad, tentou aca-
bar com a profissão de taxista com
o objetivo de garantir o seu sobri-
nho “predileto” Guilherme Haddad
Nazer no comanado do aplicativo
Uber em SP. É esse o interesse do
prefeito. Um dia fatos novos apare-
cerão, e a sociedade vai saber o mo-
tivo pelo qual o alcaide da capital
tenta a todo custo exterminar uma
classe trabalhadora composta
por mais de 60 mil pais de famí-
lia taxista. Um sobrinho do pre-
feito é gerente de operações do
Uber. Fernando “Haddmaldade”
vai receber o que merece.

2. Um representante na Câ-

mara

Com o vereador Salomão Perei-
ra na Câmara Municipal de São
Paulo os taxistas têm um legítimo re-

presentante. Certamente o quase ex-
prefeito já teria aprovado esse nefas-
to projeto que extingue a respeitada
profissão de taxista se não tivéssemos
um corajoso taxista que conhece e de-
fende a categoria há mais de 30 anos
e denunciasse a imprensa que a apro-
vação do projeto é em favorecimento
da família Haddad. Os taxistas sabem
o quanto Salomão é importante na
Câmara Municipal.

3. Todos perdem

Na situação em que vivemos to-
dos os taxistas perdem, inclusive as
frotas. Tenho informações de que uma
quantidade enorme de carros está
parada nas frotas da capital. Não po-
demos permitir que estrangeiros
inescrupulosos invadam nosso pais
simplesmente para ganhar dinheiro e
explorar nossos trabalhadores. Fora
exploradores. Os profissionais taxistas
merecem respeito. Tchau
Fernandinho. Outubro te espera.

José Pessoa de Araújo

pessoadearaujo@hotmail.com

Facebook: José Pessoa de

Araújo
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