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Projeto prevê
tolerância de até 30%
na velocidade das
marginais
Foto: Mário Sergio de Almeida

Mototáxi por aplicativo
começa a operar em SP
Foto: Mário Sergio de Almeida

Mototáxis já estão
rodando desde 30 de
junho, mas o DTP
garante que o serviço é
irregular e irá aplicar
multas de R$ 451,45,
apreendendo a moto na
reincidência. Empresa
oferece também
transporte em carro
popular ou executivo.
Pág. 12

Projeto em favor dos taxistas
em pauta de votação na Câmara
O PL 392/2015, de autoria do vereador Salomão Pereira (PSDB),
prevê uma tolerância de até 30% na velocidade das marginais Tietê e
Pinheiros. Outros vereadores foram favoráveis à proposta: “É importantíssimo o avanço desse projeto para que possamos discuti-lo em
plenário e combater a indústria da multa”, afirmou o vereador Laércio
Benko (PHS). Pág. 26
CARTA DE RENDIMENTO: PROCURE A
COOPETASP TÁXI BRANCO E PRETO
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. 22

Pág. 24

Projeto de Lei irá permitir a renovação do alvará com o Condutax
do segundo condutor nos casos de suspensão da CNH. Segundo
o autor, vereador Salomão Pereira (PSDB), os taxistas nunca foram defendidos na Câmara Municipal, mas sim usados em período eleitoral. “A decisão da Justiça proibindo a apreensão de carros particulares devido à política da violência só prejudicou os
taxistas”. Pág. 27

Transferências de alvarás
Confira os processos deferidos e indeferidos.
Poder público abusa e cobra mais de R$ 9 mil
para a transferência. Pág. 10
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Dia do Taxista 08 de julho:
nada de bom a se comemorar
Na sexta-feira, 8 de julho, foi comemorado o Dia do Taxista. Internamente reafirmei um sentimento único:
o total respeito a essa categoria da
qual me orgulho em fazer parte.
Como vereador, luto e combato as
irregularidades por meio de leis,
além de utilizar outras vias, administrativas e judiciárias.
Nas ruas, no contato direto com
esses valorosos profissionais, apesar
de todas as dificuldades impostas por
uma administração municipal absolutamente incompetente, vi que a categoria não desistiu da luta.
Encontrei, é verdade, taxistas preocupados com a concorrência desleal praticadas por empresas que insistem em trabalhar ilegalmente; homens
e mulheres revoltados com as absurdas decisões do prefeito Fernando
Haddad e com os pareceres da Justiça dando guarida aos donos de
aplicativos irregulares; pais e mães de
família inconformados com as atitudes das empresas de aplicativos
regulares que passaram a adotar práticas abusivas, dificultando ainda mais
essa atividade. Mas digo aos senhores que é uma questão de tempo para
que todas essas irregularidades cheguem ao fim.
Porém, no diálogo com
cada taxista, ficou claro que a categoria continua com a cabeça erguida,
acreditando que por meio de ações
no campo político e na área da Justi-

ça será possível trazer de volta um clima de estabilidade e segurança.
A todos esses profissionais que no
Dia do Taxista tive o prazer de conversar pessoalmente e aos milhares que
me acompanham lendo esta Folha do
Motorista, gostaria de dizer: parabéns
gente guerreira, honesta, trabalhadora, por tudo o que vocês fizeram e fazem por esta cidade e seus moradores. Eu sempre lutei em favor desta
categoria, mesmo antes de ser vereador. Agora minha luta é dobrada, e
preciso do apoio de todos.
Por exemplo, os motoristas dos
Táxis Pretos trabalhavam com prejuízo, sendo obrigados a cobrar a corrida de acordo com o que indicava o
aplicativo, não correspondendo à realidade do serviço prestado. O prejuízo chegava a 30%, além dos descontos oferecidos ao passageiro. Por isso,
apresentei o Projeto de Lei 239/2016,
alterando a Lei 16.345, que prevê em
seu Artigo 3ºA: “As empresas que
prestarem serviços ao usuário do
Transporte Individual de Passageiros
por meio de aplicativo (APP), quando
ofertarem descontos promocionais ao
usuário não poderão repassar tais descontos ao motorista prestador de serviço”. Ou seja, caso o app opte por
conceder descontos, terão que arcar
com isso, e o taxista receberá o valor
correto da tarifa, que é baseada em
uma planilha de custo. Em caso de
descumprimento, a multa será de R$ 5
mil por cada taxista prejudicado.
A todos um grande abraço, e espero contar com o apoio de toda a categoria para reforçar nossa atuação na
Câmara Municipal de São Paulo.
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Táxis Pretos elétricos e
adaptados poderão ter
até 10 anos de uso
Continua a exigência de veículos com,
no máximo, cinco anos de fabricação
para os demais Táxis Pretos
Foi publicado no Diário Oficial de
07 de julho o Decreto 57.114, que altera o tempo de uso dos veículos utilizados pela categoria Táxi Preto em São
Paulo. Agora, os carros elétricos, híbridos (propulsão elétrica + combustão) e os veículos adaptados para o uso
de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida poderão ter até 10 anos
de fabricação.
O pedido de ampliação do prazo
para a utilização desses carros partiu

do diretor do Departamento de
Transportes Públicos (DTP), Roberto
Brederode, que entendeu o alto investimento dos taxistas para a compra e adaptação dos carros. Com
isso, aqueles profissionais que optaram por trabalhar com esses veículos poderão permanecer em atividade por mais tempo, sem a necessidade de se preocupar com a
aquisição de um novo automóvel
daqui a poucos anos.

Confira a íntegra do
Decreto nº 57.114, de 06/07/2016
Introduz alterações no artigo 5º do Decretonº 56.489, de 8 de outubro
de 2015.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso
das atribuições que lhe são conferidas por lei, D E C R E T A:
Art. 1º O artigo 5º do Decreto nº 56.489, de 8 de outubro de 2015,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º ......................................................
§ 1º Poderão ser utilizados outros meios tecnológicos que possibilitem a
mensuração da tarifa, mediante a roteirização e o cálculo da distância a ser
percorrida, os quais serão definidos e fiscalizados de acordo com regulamentação da Secretaria Municipal de Transportes, que garanta a lisura e a
transparência do processo.
§ 2º No caso de veículos movidos a propulsão elétrica ou híbrida (combustão + elétrica) e de veículos adaptados para embarque, permanência e
desembarque de usuários com deficiência ou mobilidade reduzida, a idade
máxima prevista no inciso I do “caput” deste artigo poderá ser de 10 (dez)
anos, excluído o ano de fabricação.”
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Mudanças em pontos
Arrecadar e arrecadar: de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou
esse é o lema da
no Diário Oficial mudanças estruturais em alguns pontos
de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
Prefeitura de São Paulo
A Prefeitura de São Paulo realmente sabe como ganhar dinheiro. A
competência dos administradores públicos para criar taxas, multar e tirar
dinheiro do contribuinte é tanta que, se fosse usada para o bem da cidade,
viveríamos no melhor lugar do mundo.
Se antes para transferir um alvará o taxista pagava apenas uma taxa
administrativa, hoje é cobrado 15% do valor da outorga do Táxi Preto
para a transferência do documento de qualquer categoria, o que equivale
a mais de R$ 9 mil. Imagine a arrecadação municipal somente com a
realização de transferências de alvará?
Já o valor arrecadado com as multas de trânsito nunca esteve tão alto.
E isso se deve à instalação de radares em locais inapropriados, redução
drástica de velocidade em determinadas vias e à desenfreada busca pela
aplicação de multas por agentes de trânsito. São tantas multas que o DSV,
órgão da Prefeitura responsável por analisar os recursos das autuações,
não está dando conta e atrasando as respostas.
A prometida construção de 20 CEUs (Centro de Educação Unificado), para ampliar as vagas oferecidas para a educação infantil não foi
concluída. Também não foram realizadas as promessas de construir 243
Centros de Educação Infantil, três hospitais, 43 UBS (Unidade Básica de
Saúde) e, de 30 CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) prometidos,
apenas dois estão em funcionamento.
É triste ver o abandono do centro velho de São Paulo. O número de
moradores de rua aumentou vertiginosamente, muito em razão do uso de
drogas, assunto que não mereceu atenção da Prefeitura como deveria. As
ações na Cracolândia não geram resultado, e a deterioração de prédios,
ruas e vidas é angustiante.
São Paulo merece mais respeito. Como eleitores, vamos analisar e
escolher um próximo Prefeito que transforme nossa cidade. Será necessário um trabalho duro para colocar em ordem o que a administração
petista destruiu nos últimos quatro anos.
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DIÁRIO OFICIAL DE 28/06/16
Portaria nº 121/16 - DTP. GAB.
Transfere o Ponto Privativo de Táxi comum nº 1454 (C.L.P 20.04.033-4) na
Rua das Palmeiras, passando do lado par para o lado ímpar, entre a Alameda Nothmann
e a Alameda Glete, com 15 metros de extensão, capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 2,67 carros por vaga, totalizando 8 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 02/07/16
Portaria nº 123/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 829 (C.L.P. 18.02.075-5) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Acaraú, passando do lado ímpar para o lado par,
entre a Rua Avanhandava e a Avenida 9 de Julho, com 15 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros por vaga totalizando
9 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 05/07/16
Portaria nº 124/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2859 (C.L.P. 17.08.115-7) para estacionamento
de táxi, categoria comum, na Rua Beira Rio, lado par, altura do nº 48, entre a Rua Dr.
Cardoso de Melo e a Rua Gomes de Carvalho, passando iniciar avançados 10 metros
da guia rebaixada e utilizada em frente ao nº 48, capacidade para 2 vagas, e outro
segmento iniciando junto a esta mesma guia rebaixada e utilizada, com 5 metros de
extensão, capacidade para 1 vaga; perfazendo uma extensão útil de 15 metros, capacidade total para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3,6 carros por vaga totalizando
11 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 07/07/16
Portaria nº 129/2016 - DTP. GAB.
Extingue o ponto privativo nº 2167 (CLP 12.04.047-9), para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Leôncio de Carvalho, lado par, entre a Avenida Paulista
e a Alameda Santos, com 15 metros de extensão e capacidade para 3 vagas.
Portaria nº 130/16 - DTP. GAB.
Transfere, amplia o espaço físico e aumenta o índice de rotatividade do ponto
privativo nº 1852 (C.L.P. 12.04.022-3) para estacionamento de taxi, categoria comum, da Alameda Santos, lado par, entre a Rua Teixeira da Silva e a Rua Leôncio de
Carvalho, para a Rua Leôncio de Carvalho, lado par, entre a Avenida Paulista e a
Alameda Santos, com 37 metros de extensão, capacidade para 7 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,86 carros por vaga totalizando 27 permissionários.
Portaria nº 131/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1137 (C.L.P. 17.04.011-6) para estacionamento
de taxi, categoria comum, da Rua São Carlos do Pinhal para a Alameda Campinas,
lado par, altura do nº 150, entre a Rua São Carlos do Pinhal e a Alameda Ribeirão
Preto, com 30 metros de extensão, capacidade para 6 vagas, índice de rotatividade
igual a 4,4 carros por vaga totalizando 26 carros.
Portaria nº 132/16 - DTP. GAB.
Fixa o ponto privativo nº 1919 (C.L.P. 18.06.002-1) para estacionamento de
taxi, categoria comum, na Rua Alves Guimarães, lado ímpar, entre a Rua Artur de
Azevedo e a Avenida Rebouças, com 15 metros de extensão, capacidade para 3
vagas e índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga totalizando 10 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 09/07/16
Portaria nº 133/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1436 (C.L.P. 18.04.036-5) para estacionamento
de táxi, categoria comum, da Rua Antônio Carlos para a Rua Bela Cintra, lado par,
altura do nº 672, entre a Rua Antônio Carlos e a Rua Matias Aires, com 11,50 metros
de extensão, capacidade para 2 vagas; e com prolongamento neste mesmo trecho,
mesmo lado, em frente ao nº 672, com 5,80 metros de extensão, capacidade para 1
vaga, perfazendo uma extensão total útil de 17,30 metros de extensão, capacidade
total para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga totalizando 10
carros.
Portaria nº 134/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2294 (C.L.P. 18.04.066-7) para estacionamento
de taxi, categoria comum, da Rua Antônio Carlos para a Rua Haddock Lobo, lado
par, altura do nº 1431 (lado oposto), entre a Rua Matias Aires e a Rua Antônio
Carlos, com 15 metros de extensão, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade
igual a 4 carros por vaga totalizando 12 carros.
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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).
Os interessados também terão que pagar a taxa de transferência, que é variável, mas que está em torno de R$ 9.600 esse mês.
Diário Oficial de 01/07/16
2015-0.212.097-2 Marlene Gomes
Vendeiro
Transferência de alvará de estacionamento nº 014.276-28. Deferido.
2015-0.263.501-8 José Pereira
Transferência de alvará de estacionamento nº 025.262-20. Deferido.
2016-0.000.951-0 Lourival de
Vasconcellos Neto
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.794-22. Deferido.
2016-0.003.113-3 Lourival Leoncio
de Souza
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.077-25. Deferido.
2016-0.017.087-7 José Renato Carneiro Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 021.519-28. Deferido.
2016-0.032.177-8 Genival Lopes de
Oliveira
Transferência de alvará de estacionamento nº 032.105-29. Deferido.
Diário Oficial de 02/07/16
2015-0.318.900-3 Marcelo Augusto
Teixeira
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.667-29. Deferido.

Diário Oficial de 06/07/16
2015-0.280.651-3 Paulo de Aguiar
Soares
Transferência de alvará de estacionamento nº 017.431-20. Deferido.
2015-0.308.772-3 José Brazilio Avelino
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.100-29. Deferido.
2016-0.001.674-6 Pedro Marconi
Transferência de alvará de estacionamento nº 032.934-24. Deferido.
2016-0.048.787-0 Eliana Oliveri
Transferência de alvará de estacionamento nº 002.786-29. Deferido.
Diário Oficial de 07/07/16
2015-0.235.561-9 Dionisio Felix
Transferência de alvará de estacionamento nº 040.090-29. Deferido.
2015-0.261.817-2 Ewerton de Oliveira
Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 019.974-24. Deferido.
2015-0.280.456-1 Inez Sousa Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.089-24. Deferido.
2015-0.281.083-9 Meire Alves Vieira da
Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.074-24. Deferido.

2015-0.294.932-2 José Carneiro de Oliveira
Transferência de alvará de estacionamento nº 034.274-20. Deferido.
2015-0.307.380-3 José Geraldo Machado
Transferência de alvará de estacionamento nº 021.097-27. Deferido.
2015-0.311.551-4 Rosalina Alves
Ferreira
Transferência de alvará de estacionamento nº 005.496-22. Deferido.
2015-0.312.329-0 Albino Nascimento
da Costa
Transferência de alvará de estacionamento nº 009.257-21. Deferido.
2015-0.319.053-2 José Gonçalves Sobrinho
Transferência de alvará de estacionamento nº 029.698-23. Deferido.
2015-0.328.789-7 Maria Silvani
Transferência de alvará de estacionamento nº 031.114-23. Deferido.
2015-0.338.256-3 Almerinda Silva
Narcal Lima
Transferência de alvará de estacionamento nº 005.659-20. Deferido.
2016-0.002.965-1 Reginaldo Alves dos
Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 013.633-28. Deferido.
2016-0.017.323-0 João Francisco Klein
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.956-25. Deferido.
2016-0.034.676-2 Marcos Gomes de
Moraes
Transferência de alvará de estacionamento nº 009.549-26. Deferido.
2016-0.036.338-1 Israel Rodrigues
Gomes
Transferência de alvará de estacionamento nº 005.020-22. Deferido.
2016-0.042.219-1 Maria Aparecida dos
Santos Caetano
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.587-20. Deferido.
2016-0.048.431-6 Ormesinda Sá Teles
de Araujo
Transferência de alvará de estacionamento nº 011.061-20. Deferido.
2016-0.078.169-8 Ivanildo Ferreira da Silva
Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 031.955-20. Deferido.
Diário Oficial de 08/07/16
2015-0.250.558-0 Eliane Lins
Rodrigues
Transferência de alvará de estacionamento nº 030.457-22. Deferido.
2015-0.272.385-5 Severina do Nascimento Gomes
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.510-24. Deferido.
2016-0.008.740-6 Fernando Alonso
de Brito
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.994-20. Deferido.
2016-0.032.597-8 Carlos dos Santos
Jesus
Transferência de alvará de estacionamento nº 004.387-23. Deferido.
2016-0.036.901-0 Adão Vieira da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.205-26. Deferido.
2016-0.043.239-1 Edmundo Antonio
Feitosa
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.285-20. Deferido.
2016-0.044.325-3 Katilene Froes Azevedo
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.634-25. Deferido.
2016-0.054.182-4 Fablicio Vizicato
Transferência de alvará de estacionamento nº 008.819-29. Deferido.
2016-0.057.001-8 Luiz Carpinelli Neto
Transferência de alvará de estacionamento nº 004.602-22. Deferido.
2016-0.070.853-2 Antonia Cândida
Anastacio
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.743-26. Deferido.
Diário Oficial de 09/07/16
2015-0.269.881-8 José Maria Roberto
Cobreros Rodrigues
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.574-22. Deferido.
2016-0.041.020-7 Judite Maria de
Souza
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.516-28. Deferido.
2016-0.096.148-3 Josefa Maria Pereira Barros
Transferência de alvará de estacionamento nº 031.107-29. Indeferido.
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Serviço de mototáxi por aplicativo
começa a operar em São Paulo
Prefeitura diz ser contra, mas não há lei municipal que proíba
Começou a funcionar na capital
paulista, em 30 de junho, o aplicativo
T81, que irá intermediar o contato
entre passageiros e mototaxistas. O
serviço de mototáxi não é regulamentado em São Paulo, e é utilizando
essa brecha na lei que a T81 pretende operar. A Prefeitura se posicionou
contra a iniciativa alegando falta de
segurança, mas na prática não há lei
municipal que proíba o início das atividades da empresa.
A T81 nasceu em Pernambuco e
já trabalha em Joinville e no Rio de
Janeiro. Recife possui uma lei municipal que proíbe mototáxis, e por isso
a empresa atua somente nas cidades
vizinhas (Grande Recife). De acordo com o aplicativo, a meta agora é
a expansão para grandes centros urbanos.
Além de mototáxi a T81também
oferece aos passageiros as opções
de transporte em carro popular ou

executivo, e o serviço de moto
delivery. Para se diferenciar de outros
apps como o Uber a empresa permite
que o passageiro pague a corrida diretamente ao condutor em dinheiro,
não possui tarifa dinâmica e é até 60%
mais barata que um táxi comum.
A T81 utiliza os mesmos argumentos usados pela empresa Uber ao dizer que não se enquadra nas leis que
regem o transporte individual remunerado de passageiros por prestar um
tipo de transporte particular, que não
necessita de regulamentação. A profissão de mototaxista é reconhecida por
Lei Federal desde 2009, mas ainda não
foi discutida no município de São Paulo.
Falta de
segurança
Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram que, em
média, um motociclista morre em São
Paulo diariamente. Mesmo assim mais
de 2 mil mototaxistas já estão cadas-

trados para trabalhar com o aplicativo
na cidade, segundo a empresa. A T81
ressalta, porém, que não possui responsabilidade em caso de acidentes por ser
apenas uma intermediadora de serviços, mas que os antecedentes criminais
de seus mototaxistas são checados.
Ainda sobre a segurança as motos
que transportarão passageiros não poderão ultrapassar 60 km/h, e a velocidade será acompanhada pela empresa
por meio de GPS. Os mototaxistas não
serão obrigados a possuir seguro para
terceiros, e a T81 somente exigirá que
ele esteja em dia com o DPVAT.
Prefeitura afirma
que irá multar
A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que o serviço de transporte privado em motos é irregular. Por
isso, o Departamento de Transportes
Públicos (DTP) irá realizar fiscalizações
e aplicar multas de R$ 451,45 nos
mototaxistas paulistas. Na reincidência,

Foto: Mário Sergio de Almeida

a moto será apreendida.
Além disso, a Prefeitura afirmou
que irá levar o assunto para o debate da sociedade. A segurança dos
passageiros em uma cidade com
trânsito caótico como São Paulo é a
principal questão a ser discutida.
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DSV atrasa identificação de
condutor em recursos de multas
Recursos de multas aplicadas pelo município devem ser
encaminhados ao DSV, mas órgão está atrasando julgamentos
O Departamento de Operação
do Sistema Viário (DSV), da Prefeitura de São Paulo, é o órgão
responsável por julgar os recursos
de multas e analisar a indicação de
condutor de infrações registradas
pelo município. Porém, o órgão
está atrasando o julgamento dos
recursos, prejudicando milhares
de motoristas da capital.
Em razão dos atrasos causados
pelo DSV o Detran afirma que tem
recebido constantes reclamações
de motoristas que não tiveram seus
requerimentos julgados em tempo
e, por isso, somaram 20 ou mais
pontos na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e terão o di-

reito de dirigir suspenso. Também
estão sendo afetadas pessoas com
permissão para dirigir que podem
perder a habilitação se cometerem
uma infração gravíssima (7 pontos),
uma grave (5 pontos) ou mais de
uma média (4 pontos) no período
de um ano.
Os motoristas prejudicados devido ao atraso nos julgamentos do
DSV podem apresentar ao Detran
um recurso contra a suspensão da
habilitação. Para isso, é necessária
a apresentação de um ofício comprovando que o requerimento foi
feito dentro do prazo e que o órgão
deferiu ou deferirá a indicação com
atraso. O DSV está emitindo esse

documento somente no guichê situado dentro da unidade Armênia do
Detran, na Avenida do Estado, 900,
no bairro do Bom Retiro.
Detran
O registro de pontos na carteira de habilitação é feito pelo
órgão que aplicou a multa. Por
isso o motorista que foi multado
por agentes municipais e ainda
não foi notificado sobre o processo de suspensão da CNH deve acionar diretamente o DSV para indicar o condutor e a consequente baixa dos pontos.
Infrações mais comuns, como,
por exemplo, avanço de sinal vermelho, estacionamento irregular,

excesso de velocidade e desrespeito ao rodízio são registradas
pela Prefeitura. Nas estradas, as
multas são aplicadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), no caso de rodovias estaduais, e pelo Departamento
Nacional
de
Infraestrutura de Transportes
(DNIT), nas rodovias federais.
O Detran é responsável apenas por multas aplicadas em decorrência de fiscalizações da
Polícia Militar que, em sua maioria, dependem de abordagem do
condutor (como, por exemplo, falta de
licenciamento e habilitação vencida). O
Detran não opera radares.
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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 12 a 25 de julho 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.

FOLHA DO MOTORISTA

de 12 a 25 de julho de 2016

Página 19

Veículos homologados para o serviço de táxi em SP
Antes de adquirir seu carro zero quilômetro, verifique sempre a homologação
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.
DIÁRIO OFICIAL DE 30/06/16
Portaria nº 122/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca FORD, Modelo EDGE, Versão V 6
FWD, Código DENATRAN 203877, para
a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias, Comum e Comum
Rádio, Especial, Preto e Luxo no Município de São Paulo. O veículo especificado
deverá atender aos demais requisitos pre-

vistos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 06/07/16
Portaria nº 125/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW, Modelo FOX,
Versão CL MBV, Código DENATRAN
163102, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e
Comum Rádio 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.
Portaria nº 126/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VW, Modelo FOX, Versão TL MBV, Código
DENATRAN 163103, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rádio 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.
Portaria nº 127/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VW, Modelo FOX, Versão HL MFV, Código
DENATRAN 160693, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rádio 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.
Portaria nº 128/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VW, Modelo FOX, Versão HL SFV, Código
DENATRAN 160694, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passa-

geiros – Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rádio 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 09/07/16
Portaria nº 135/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
HYUNDAI, Modelo IX35, Versão 2.0, Código
DENATRAN 221059 – 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.
Portaria nº 136/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VW, Modelo PASSAT, Versão 2.0T,
Código DENATRAN 151210 – para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias Comum, Comum Rádio, Especial, Preto e Luxo no Município de São
Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
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Para descontrair...
Manuel está tomando banho, e grita para
Maria: “Ô Maria, me traz um xampu”. Maria
vai e lhe entrega o xampu.
Logo em seguida, ele grita novamente: “Ô
Maria, me traz outro xampu”.
“Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem”!
“É que aqui está dizendo que é para cabelos
secos, e eu já molhei os meus”.

Quindão
Foto: Divulgação

Oferecimento: Adria

Ingredientes para a massa:
1 embalagem de biscoito tipo
Tortinhas de Limão
29 gemas peneiradas
1 ovo inteiro
1 xícara (chá) de coco fresco ralado
Raspas de 1 limão
Ingredientes para a calda:
500g de açúcar
½ colher (sopa) de margarina
Modo de preparo:
Leve ao processador o biscoito Tortinhas de Limão e bata até obter uma farofa. Reserve.
Em uma panela média, coloque o açúcar, água e deixe ferver por aproximadamente 5 minutos ou até apurar em ponto de fio fino. Retire do fogo, deixe
amornar, acrescente a margarina e deixe derreter.
Junte a calda, as gemas, o ovo, o coco fresco, a farofa de biscoito, as raspas
de limão e mexa delicadamente. Unte uma forma com cone central com margarina e açúcar. Despeje a massa, cubra com papel-alumínio e leve ao forno
médio pré-aquecido (180ºC) por 40 minutos em banho-maria. Retire o papelalumínio e deixe mais 10 minutos para dourar.

FOLHA DO MOTORISTA
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INVENTÁRIO DE TAXISTA:
advogado precisa ser
especializado na
categoria
Optar por fazer inventário de
taxista em advogados que não são
especializados na categoria é sinônimo de grandes prejuízos. Isso porque
erros em inventários podem levar à
perda definitiva do alvará, e a correção de documentos é um procedimento que leva tempo e muito dinheiro.
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 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,
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Ao fazer inventário de taxista,
procure advogados especializados
após dar entrada no inventário, pode solicitar ao juiz um alvará judicial.
Procure o departamento jurídico da Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de taxistas, em fórum ou cartório. O atendimento é
realizado para sócios e não sócios, somente com hora marcada.
Foto: Mário Sergio de Almeida

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana
Telefone: 2081-1015

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados
Confira as especialidades atendidas:
* 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.

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

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

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015
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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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Ter uma câmera no táxi custa
menos do que você imagina
Instalar uma câmera de segurança
no táxi é rápido e custa pouco
Trabalhar nas ruas de uma grande cidade é um desafio, enfrentado diariamente por milhares de
taxistas paulistas. Para se ver livre de um dos principais medos
enfrentados por esses profissionais, a violência, cada vez mais
taxistas recorrem à câmera de sePara instalar ou ser um
gurança em seus carros. Desde
representante
de vendas da
que foi oferecida no mercado,
câmera de segurança em outras
100% de seus usuários ficacidades, entre em contato:
ram livres de assaltos e, o me(11) 2311-3395
2311-3413
edson@cerruns.com.br
lhor, por um valor acessível.
O funcionamento do equipamento é simples: um celular, com câmera, capta as imagens
de todos que entram no veículo. As gravações ficam armazenadas em um servidor, e podem ser solicitadas em caso de
necessidade.
Além disso, tudo o que acontece dentro do carro pode ser
acessado pela internet, pelo taxista ou por seus familiares.
Para garantir a privacidade o contratante se compromete a não
utilizar as imagens, exceto em casos de violência, (quando as
gravações poderão ser entregues à polícia).
Todos os táxis equipados com o sistema possuem um selo que
informa o passageiro sobre a filmagem. Com isso, se uma pessoa
mal intencionada entrar no táxi desistirá de cometer um crime ao
saber que seu rosto será identificado com facilidade.
Foto: Mário Sergio de Almeida

Os passageiros que optam por utilizar os carros da
empresa Uber contribuem para a crise econômica brasileira. Essa empresa remete todos os seus lucros para
fora do país, não paga impostos e ainda prejudica uma
categoria inteira de trabalhadores, os taxistas.
Os motoristas da Uber estão sendo iludidos com promessas de ganhos que não irão se concretizar. Daqui a
pouco essa empresa irá aumentar suas tarifas, os passageiros irão diminuir, e as pessoas que investiram em um
carro pensando em ganhar dinheiro dirigindo para a Uber
irão ficar em situação difícil.
Em relação aos taxistas eu sugiro que a Prefeitura dê
autonomia para a prática de descontos. Nossos lucros
diminuíram muito nos últimos tempos, e praticando descontos em determinadas corridas poderemos fidelizar o
passageiro.
Francisco Carlos Alves dos Santos - taxista
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TOQUE INFORMAL
1. Congonhas
Taxistas são proibidos de entrar no Aeroporto de
Congonhas sem passageiros, mas os carros particulares (clandestinos) podem e ficam parados nas “barbas”
dos fiscais que abordam taxistas legalizados e com documentos em dia.
Em minha opinião os taxistas podem entrar no aeroporto e pegar passageiros quando o ponto 606 “estourar”. Haddad, explica isso.

2. Prefeito
O Prefeito Fernando Haddad está “preocupado” com as “peruas” que fazem transporte clandestino, mas não tem a mesma preocupação com os carros
clandestinos que roubam passageiros dos taxistas.
Certamente o alcaide, que está em final de mandato, deve ter interesses que
nós eleitores desconhecemos.
Estamos a menos de 90 dias das eleições, e espero que o atual mandatário
seja defenestrado para bem longe. São Paulo não merece um prefeito que não
ama a cidade.

3. De que lado está?
Tem vereador que diz defender uma classe, mas na verdade faz um teatro,
vota com o governo e se finge de oposição. Fiquem atentos. Afinal, de que
lado ele está?
Gritar, botar uma melancia no pescoço para aparecer é fácil. Nos últimos
vinte anos quais projetos de relevância esse vereador apresentou?
José Pessoa de Araújo
Facebook/JosePessoadeAraujo
pessoadearaujo@hotmail.com
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Projeto prevê tolerância de até
30% na velocidade das marginais
PL do vereador Salomão Pereira
recebeu apoio de outros vereadores
Foto: Divulgação

O Projeto de Lei 392/2015, do
vereador Salomão Pereira (PSDB),
que prevê uma tolerância dos medidores de velocidade nas marginais
Tietê e Pinheiros de até 30%, foi discutido em reunião da Comissão de
Administração Pública da Câmara
Municipal em 29 de junho. Outros
vereadores presentes se mostraram
favoráveis à proposta.
O projeto prevê uma tolerância de
velocidade máxima em diferentes vias.

Nas vias marginais laterais a tolerância
será de 25%, e nas principais avenidas
da capital que dão acesso ao centro,
marginais, rodovias e aos municípios
vizinhos, 20%. O limite de 30% valeria
apenas para vias expressas.
“A questão da tolerância é fundamental, porque muitas vezes o motorista comete um equívoco. No projeto
consta 30%. Isso é uma coisa que em
plenário podemos apresentar emendas,
diminuir um pouco para 20%, mas é

Precisamos dar uma resposta à sociedade que está vivendo em meio a
uma verdadeira indústria de multas. Além disso, o dinheiro arrecadado com
essas infrações vai para a Prefeitura que não dá satisfações sobre o seu
destino, e faz o que quer. Há até um processo no Ministério Público que
incrimina o Prefeito por esses desvios de finalidade. Multa de trânsito existe
em todos os lugares do mundo, mas o que vemos em São Paulo é um
verdadeiro abuso.
Outro fato agravante é a falta de respeito do poder público com os motoristas que apresentam recursos por discordarem da multa. Esse julgamento demora até seis meses, quando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
assegura que os recursos que não forem julgados em 30 dias perdem a
validade. O mais prejudicado com essa falta de respeito é o taxista, que
roda 14 horas pelas ruas e avenidas e está sujeito a ser multado em cada
esquina.
Essa tolerância, nas avenidas e marginais, irá contribuir com o direito de
todos. Espero contar com o apoio dos vereadores na aprovação do texto,
mas vou aguardar as próximas eleições municipais para que esse projeto
não chegue às mãos do atual prefeito, que já provou em inúmeras ocasiões
ser contra o serviço de táxi.
Vereador Salomão Pereira
importantíssimo o avanço desse projeto para que possamos discuti-lo
em plenário”, disse o vice-presidente da Comissão, vereador Laércio Benko (PHS).
Salomão acredita que, com a
aprovação do PL, motoristas que
utilizam muito o carro e taxistas
serão beneficiados. “Está muito di-

Taxistas do RJ encaminham propostas
de compromisso a candidatos a prefeito
O grupo pretende uma realizar uma reforma no sistema de táxis do município
O grupo Todos Ao Sindicato
(TAS) encaminhará uma pauta de
compromisso aos futuros candidatos
a Prefeitura do Rio de Janeiro. O
objetivo é dar mais consistência ao
serviço e segurança, tanto para o
taxista quanto para a população.
As solicitações principais são a
extinção do segundo auxiliar, abertu-

ra dos pontos públicos de entrada e
saída de turistas para a categoria, aferição e utilização de taxímetro por GPS
visando a acabar com a prática de adulteração de taxímetro e maior transparência para o passageiro, cassação imediata do RAT de taxista que operar em
plataforma de transporte clandestino,
teto para a cobrança de diárias e

recadastramento biométrico de todos
os taxistas do município.
O grupo está programando reuniões com políticos que irão se candidatar
ao cargo de Prefeito do Rio de Janeiro. A intenção é divulgar entre a categoria quais deles se comprometeram
com a pauta de reivindicações.
Redação Folha do Motorista Rio de Janeiro

fícil dirigir em São Paulo com a
indústria da multa criada pela gestão petista. Somos a favor da diminuição dos acidentes de trânsito, mas em nome de uma suposta segurança a Prefeitura está achacando
os motoristas. Só estamos buscando
um alívio para essa situação insustentável”, afirmou.

Opinião Folha do Motorista
A ideia de trazer aos candidatos
à prefeito as necessidades da categoria pode ser exportada para todas
as cidades brasileiras que possuam
um serviço de táxi. Em um ano com
eleições municipais é importante que
a categoria se una em torno do que
realmente é importante para todos,
verifique o perfil dos candidatos e
optem por aqueles que realmente se
comprometam a trabalhar de uma
forma positiva pela mobilidade urbana e pelos taxistas.
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Apenas um vereador apresentou
emenda em favor dos taxistas
Lei que irá guiar o orçamento da Prefeitura em 2017
recebeu 555 emendas, mas apenas uma em favor dos taxistas
Na tarde de 1º de julho os vereadores de São Paulo analisaram e votaram o substitutivo da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de
Lei (PL) de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentada pela Prefeitura. A LDO é o conjunto de orientações para os gastos públicos municipais do ano que vem, que foi aprovada com previsão de R$ 51,3 bilhões (R$ 1 bi superior ao texto original).
Foram apresentadas pelos vereadores 555 emendas ao PL original,

sendo que 185 receberam aprovação.
Salomão Pereira (PSDB) foi o único
vereador que apresentou uma emenda
em favor da categoria taxista. “É importante que a categoria seja lembrada na LDO, já que esse conjunto de
metas irá direcionar as ações da Prefeitura em 2017, independente de
quem seja o prefeito eleito”, afirmou o
vereador.
A emenda apresentada por
Salomão foi aprovada, e graças à isso
os taxistas serão lembrados pela ad-

ministração municipal no próximo ano.
“É muito importante que os taxistas
acompanhem o dia a dia da Câmara

Municipal para conhecer quem realmente trabalha em favor da categoria”, finalizou o vereador.

Emenda 107/2016 do
vereador Salomão Pereira
“Sem prejuízo do disposto no art. 6°, insira-se entre as prioridades e
metas da Administração Municipal para o exercício de 2017 o seguinte: Incentivos e melhorias nas condições de serviço do Transporte Público Individual Remunerado de Passageiros (táxi), conforme a Lei Federal n° 12.468,
de 26 de Agosto de 2011”.

Projeto de Lei em favor dos
taxistas na pauta de votação
PL 289, de autoria do vereador
Salomão Pereira, irá permitir a reno-

vação do alvará com o Condutax do
segundo condutor em caso de suspen-

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
2° motorista e Co-proprietário
– temos oportunidades ,consulte Consultoria e Administração
Waldemar Mendes Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca –
Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
Transferência de Alvará –
Temos oportunidade, consulte Consultoria e Administração
Waldemar Mendes Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca –
Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
Vendo Spin LT, 2014 c/ Kit gás,
agregado c/ serviço em Moema
Fone: 9.8843-8176 / (012) 9.91469445 Whastp.
Transfiro alvará Itanhaém – SP
aceito carro, não perca essa
oportunidade Fone: (013) 9.74073448 Vamos negociar.
Procuro 2º motorista p/taxi preto
Fone: 9.8870-5174 c/ Ronaldo.
Alugo alvará p/ 2º motorista Fone:
3368-5957 / 9.8277-2818.
Vende-se Cobalt 2013, 1.8 e
Procuro 2° motorista c/ ponto no
Itaim Fone: 9.9299-5744 / 9.84853932 c/ Correia.
Transfiro alvará completo, c/
ponto Rod. Barra Funda Fone:
9.4318-8651 / 2041- 2209 c/
Clemente.

Vendo Voyage 2015 e Transfiro
alvará c/ ponto livre com ou sem
carro F: 9.5989-5393 c/ Augusto.
Transfiro alvará Cobalt 13/14 c/
ponto na Consolação ou só Alvará
Fone: 9.9611-0432 c/ Sebastião.
Transfiro alvará ponto livre Fone:
9.8905-5665 c/ José Carlos.
Transfiro alvará e direitos de
prefixo da radio taxi Coopertax Fone:
9.9900-1704 c/ Maria José.
Procuro alvará taxi preto Fone:
9.9986-6000 (nextel) 7732-4208 c/
Elio.
Transfiro alvará ponto livre 2010
ou procuro co-proprietário, ou procuro
co-proprietáriop/ alvará ponto livre
fone: 9.9702-3976 / 9 .9484-3183 c/
Marcio.
Ofereço-me p/ trabalhar c/ coproprietário possuo carro zafira 12/
12, resd.própria e exp. c/ taxi 12
anos Fone: 9.8350-1176 c/ Mauricio
Vendo Cobalt 1.4 completo, 14/15
c/ 33.000km e Transfiro alvará c/
prefixo Use taxi, ótimo faturamento
Fone: 9.6647-2925 (oi) Whatp c/
Augusto.
Vendo taxi completo c/ponto Portal
do Morumbi pronto para trabalha
Fone: 9.4736-5733.
Procuro 2º motorista p/ 12 hrs período
noturno, more na região de Interlagos
Fone: 9.7515-7597 c/ Sandro.

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 Taboão da Serra
c/ ponto privativo Fone: 9.95810473.
Vende-se alvará de Itapecerica da
Serra R$ 25 mil Fone: 9.6152-1026.
Transfiro prefixo da Radio Taxi
Vermelho e Branco Fone: 9.87471851 c/ Rafael.
Transfiro alvará c/ponto 2008 na
estação da Luz Fone: 9.5198-7607
/ 9.8214-3556 (TIM) / 2621-8906
resd. c/Josué ou Madalena.
Procuro 2°motorista. Vendo Cobalt
15/15 Fone: 9.5075-6644 c/
Rodrigo.

são da CNH por multas
“Os motoristas da cidade de São
Paulo estão em meio a uma verdadeira
indústria de multas da administração
petista. A Prefeitura afirma não ter dinheiro para saúde, moradia, melhoria das
ruas, educação, contrução de cheches,
mas para a instalação de radares nas
ruas e ciclovias não faltam recursos.
Não temos qualquer apoio deste prefeito em favor dos taxistas, então procuro
elaborar projetos para garantir o dia a
dia destes trabalhadores”, afirmou o
vereador Salomão Pereira (PSDB).
O Projeto de Lei 289/2015, de autoria de Salomão, irá permitir ao taxista a
renovação do alvará de seu táxi nos
casos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por pontuação de multas. “Coloquei o projeto em
regime de urgência no Congresso de
Comissões realizado em 12 de junho. Ele
foi aprovado e já está liberado para ser
votado pelos vereadores. Isso deve
ocorrer no segundo semestre, depois do
recesso parlamentar”.
Sendo aprovado pelos vereadores e
sancionado pelo Prefeito, o PL vai permitir ao taxista que está cumprindo penalidade junto ao Detran com a retenção da CNH renovar o alvará com o
Condutax do segundo motorista, assim
garantido sua renda familiar. “A única
renda do taxista é o carro trabalhando,
que não pode ficar parado cumprindo
penalidade”, lembrou o vereador.
De acordo com a gravidade as penalidades vão de três meses até dois
anos. Caso um motorista que estiver
cumprindo penalidade for multado neste período terá a suspensão revertida
para dois anos. Salomão afirma que uma
família de taxista não tem como viver

por até dois anos sem rendimentos.
Por isso, o carro precisa continuar rodando no cumprimento da penalidade.
O PL precisa passar por duas votações em plenário antes de ir para a
sanção do Prefeito Fernando Haddad
e virar lei. “Precisamos que a categoria se mobilize para a aprovação desse projeto que irá beneficiar muitos
pais de família. Também preciso do
apoio de toda a categoria para dar
andamento aos mais de 80 projetos que
tenho na Câmara, sendo que 60 deles
em beneficio dos taxistas”, afirmou
Salomão.
Salomão defende os taxistas
muito antes de ser vereador
O vereador Salomão Pereira lembra que os taxistas nunca foram defendidos na Câmara Municipal, mas
sim usados em período eleitoral. A
política da violência fez com que a justiça proibisse a apreensão de carros
particulares que trabalhavam como
táxis, prejudicando muito a categoria.
“Outro vereador nunca usou a tribuna
da Câmara Municipal para nos defender, e só fez isso após a minha chegada. Digo nós porque também faço
parte desta categoria, já que tenho o
meu táxi”.
Salomão afirma que, caso a fiscalização pare um táxi nas ruas com
extintor vencido, documentos atrasados, pneus meia vida, trabalhando cumprindo penalidade por suspensão da
CNH sem permissão para renovar o
alvará, o veículo é apreendido e recolhido para o pátio do DTP, e sai de lá
com o taxímetro lacrado para impedir o
trabalho. “Essa prática eu combati muito
antes de ser vereador, e agora estou criando leis para beneficiar a todos”.

