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Beber e dirigir vai custar R$ 2.934,
até para quem recusar o bafômetro

Liminar favoreceu o Uber
O que circulou justo aos
taxistas, era que todos os
carros particulares trabalhando
com o aplicativo UBER a
partir de 27 de outubro, seria
com placa vermelha e multa
de R$ 500.000,00, para o
UBER e a prefeitura. Estas
informações não constavam na
Liminar, e sim se a prefeitura,
não divulgasse em 30 dias
o número de veículo, seria
penalizada. A Liminar caiu em
cinco dias. Pág. 13
Vai financiar o seu carro
0Km, procure a Coopetasp
Diversos serviços para facilitar
a vida do taxista: atendimento
jurídico, recursos de multas,
comprovante de renda, isenção
de IPI e ICMS, carta de
rendimento e lucro cessante,
para branco e preto. Ligue: (11)
2081-1015/ 2081-1014. Pág. 10

Foto: Mário Sergio de Almeida

Relatório final da CPI
do Teatro municipal foi
do vereador Salomão
Mais de 22 milhões foram
desviados,dos cofres público. O
relatório final da CPI aprovado
pelos vereadores, foi elaborado
pelo Vereador Salomão Pereira,
que contou com 4 votos. O
do vereador Salomão, Quinto
Formiga, Ricardo Nunes e o da
vereadora Edir Sales. Pág. 19

As infrações de trânsito cometidas a partir do próximo dia primeiro de novembro terão novos
valores. O aumento será de até 66%, e os valores irão de R$ R$ 88 (infração leve) a R$ 293,47
(gravíssima). Para quem gosta de beber e dirigir, é bom tomar cuidado. O valor subiu para
R$ 2.934,70, até para quem recusar o bafômetro. Pág. 14

Taxímetro virtual
Empresa de aplicativo insiste no uso do taxímetro virtual. O 99, depois que passou a
trabalhar com carro particular, retirou de suas propagandas a palavra “Táxi” . Sem nenhum
controle do IPEM, os valores cobrados pelo app provocam prejuízos de até 30% ao taxista,
além do desconto oferecido ao passageiro que é de 30%. Pág. 05
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DTP convoca 6ª lista de
espera dos Táxis Pretos

Taxistas interessados têm até o dia 04 de
novembro para comparecer ao DTP

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) emitiu um
chamado para que os taxistas que
ficaram na lista de espera do alvará
para Táxis Pretos compareçam ao
órgão. Até o dia 04 de novembro
os interessados devem dar início
aos procedimentos de expedição
do alvará e obtenção da guia de
recolhimento da outorga.
Nessa sexta lista foram chamados 1.413 taxistas que participaram
do sorteio. Até o preenchimento
total das cinco mil vagas oferecidas
o DTP continuará divulgando listas

de espera.
Os alvarás convencionais e os
exclusivos para mulheres custam
R$ 60 mil. Já os alvarás para veículos adaptados saem por R$ 39.960
mil, para compensar os custos da
adaptação. Esses valores podem ser
parcelados em até 60 meses, com reajuste pela taxa Selic. No pagamento
à vista o taxista tem desconto de R$
20 mil reais.
Na página na internet da Secretaria Municipal de Transportes é possível consultar a lista dos convocados
para os Táxis Pretos
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Só faça inventário de taxista
com advogados especializados
Erros em inventários podem levar
à perda definitiva do alvará
Optar por fazer inventário de
taxista com advogados que não são
especializados na categoria pode ser
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 dinheiro.
Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para
indicar um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamento
de Transportes Públicos). Depois
deste prazo é exigido o inventário,
que leva tempo para ser finalizado.
De acordo com a lei 7.329 a transferência de alvará deve ser feita em

até três anos; após desse tempo o
alvará entra em processo de caducidade. Para antecipar a transferência
o advogado, após dar entrada no
inventário, pode solicitar ao juiz
um alvará judicial.
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.
Rua Napoleão de Barros 20 Vila Mariana
Telefone: 2081-1015
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Empresas de aplicativos
insistem no taxímetro virtual
Taxistas têm prejuízos com descontos e valores de tarifas menores
O aplicativo 99, depois que passou a trabalhar com carros particulares na atividade do taxista, retirou de
suas propagandas a palavra “Táxi”
e insiste em utilizar o seu taxímetro
virtual, que não é aferido pelo IPEM
(Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de São Paulo). Sem nenhum
tipo de controle, os valores cobrados
pelo app provocam prejuízos de até
25% aos taxistas, além dos descontos aos passageiros de 30%.
A 99 e os outros aplicativos se
recusaram a utilizar o taxímetro na
categoria Táxis Pretos. Após uma
série de conversas e reuniões, o vereador Salomão Pereira conseguiu
que a administração municipal exigisse a instalação dos equipamentos
em todos os táxis, independente
da categoria. Além disso, os Táxis
Pretos também conquistaram o
direito ao luminoso e a autorização
para o uso dos corredores e faixas
de ônibus.
Mesmo após a conquista da instalação dos taxímetros a empresa 99
está obrigando os taxistas a cobrar o
valor das corridas com base em seus
próprios cálculos. Os taxímetros,
que são fiscalizados com o valor
correto da bandeirada, hora parada e
quilômetro rodado, estão sendo deixados de lado causando prejuízos aos
taxistas. Em cada corrida é perdido,
em média, 25% na tarifa fixada pelo
taxímetro virtual, mais o desconto
de 30%, R$ 2 por corrida e a taxa da
transação por cartão de crédito, que
pode chegar a 5%.
Para seus clientes corporativos a
99 está divulgando uma redução de
custos que pode chegar a 45% nas
corridas, e informa que tem 100 mil
taxistas cadastrados em sua plataforma tecnológica. Porém, a empresa
não deixa claro se o desconto de 45%
sairá diretamente do bolso do taxista
que aderir a esse sistema.
O problema do taxímetro virtual
vai muito além dos prejuízos causados aos taxistas. Em médio prazo, a
recusa dos aplicativos em utilizar o
equipamento irá fazer desaparecer
as oficinas de taxímetros e os fabricantes do setor, gerando ainda mais
desemprego.

Agradecendo os votos,
onde o PT apresentou
melhor resultado

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Na tarde de 18 de outubro
acompanhei o prefeito eleito
João Doria em visitas aos bairros de Parelheiros e Grajaú, na
Zona Sul de São Paulo. Juntos,
ouvimos a população e agradecemos os votos recebidos. O
prefeito eleito visitou vários
bairros, principalmente, onde
o (PT) Partido dos Trabalhadores teve melhor resultado
nas urnas.
Atitude do Doria, já mais
foi visto por candidato eleito
na cidade de São Paulo, visitou os bairros de Parelheiros,
Grajaú, Ipiranga, Guianazes
Zona Leste, Perus na Zona
Oeste e o mercado municipal
de Pinheiros.
Vários pedidos a população tem feito ao Doria,
principalmente na área de
educação, saúde, moradia,
“ciclovias”, sem uso, rever
a velocidade nas avenidas
e segurança que já é parte
do governo do estado. Doria
pretende administrar a cidade
de São Paulo, em parceria
com os vereadores, governo
do estado Geraldo Alckmin,
e buscar recurso do governo
federal para melhoria do
povo paulista.
Doria disputou as eleições
com seis candidatos: Fernando Haddad (PT), Marta
Suplicy (PMDB), Celso Russomanno (PR), Luiza Erundina (Psol), Ricardo Young
(Prol), Major Olímpio (Solidariedade), derrotando todos
no primeiro turno. Como o
tucano João Doria ganhando
em quase todas as regiões da
cidade. É a primeira vez que
o PT fica fora da disputa do
segundo turno, ha 24 anos.
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Justiça libera aplicação de multas
por farol desligado em rodovia sinalizada

Órgãos de trânsito de todo o país
estão autorizados a retomar a aplicação de multas para motoristas que
trafegarem por rodovias com o farol
desligado, nas estradas em que houver sinalização clara sobre o assunto.
Um ofício com o novo entendimento
foi enviado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) aos
órgãos locais nesta quarta-feira (19).
Na prática, isso significa que as
multas podem ser aplicadas sempre
que não houver “ambiguidade” sobre
a necessidade do farol – nas estradas
em área rural e nos trechos urbanos
que estiverem devidamente sinalizados, por exemplo. Alguns órgãos,
como o Departamento de Estradas de
Rodagem do Distrito Federal (DERDF), já retomaram a fiscalização.
Em 2 de setembro, a Justiça suspendeu a cobrança sob o argumento
de que, muitas vezes, os motoristas
confundiam as rodovias com ruas
e avenidas que compõem a malha
urbana. A decisão não anulou as
multas que já tinham sido aplicadas.
Em julho, a Secretaria de Trans-

portes de São Paulo emitiu nota
informando que as marginais Pinheiros e Tietê, por exemplo, não
são rodovias. No Distrito Federal,
é preciso acender farol durante o
dia no Eixo Rodoviário (Eixão),
uma das principais vias do centro
de Brasília.
O Denatran não emitiu regras
específicas sobre a sinalização que
deverá ser aplicada. A princípio,
as placas devem seguir o mesmo
padrão que já é adotado para outros
avisos em rodovias, como a delimitação dos trechos sob concessão
(onde é cobrado pedágio).
EPVL (DF-087), rodovia que
passa por Vicente Pires (Foto: Pedro
Ventura/Agência Brasília)
Na Justiça
A decisão judicial que restaurou
a multa foi emitida no último dia
7, quando o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) negou
recurso da Advocacia-Geral da
União (AGU). Ao avaliar o caso,
o desembargador Carlos Moreira
Alves concordou com a suspensão

da multa onde houver dúvida, mas
abriu espaço para a cobrança nos
demais trechos.
“A decisão agravada não impede a aplicação de sanções [...] nas
rodovias que possuam sinalização
que as identifique como tais, [...]
mas tão só naquelas em que, por
se entremearem com os perímetros
urbanos das cidades que atravessam,
a sinalização deve ser tal que lhes
permita saber, sem possibilidade de
dúvida razoável, que se encontram
em uma rodovia”, dizia a decisão.
No dia 11, quatro dias após a decisão, o G1 questionou o governo federal
sobre a possível retomada das multas.
Em nota, a AGU informou que só foi
notificada oficialmente da decisão na
última segunda (17), quando começou
a elaborar o novo parecer técnico.
Veículos trafegam com farol baixo desligado durante o dia em via do
Distrito Federal (Foto: Gabriel Jabur/
Agência Brasília)
Por isso, os órgãos regionais só
foram notificados nesta quarta. Também em nota, o DER-DF informou
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ao G1 que tomou conhecimento
da decisão com antecedência e,
por isso, passou a aplicar o novo
entendimento “por conta própria”.
O Denatran diz que a conduta do
departamento foi adequada.
O recurso da AGU ainda será
levado a plenário no TRF, que
pode manter a aplicação “seletiva”
das multas, vetar qualquer tipo de
notificação ou liberar a fiscalização
em todos os trechos. Não há data
prevista para essa nova análise, que
também poderá ser alvo de recurso.
Lei polêmica
A lei federal entrou em vigor em 8
de julho e determina que o farol seja
usado em todas as rodovias, mesmo
durante o dia. O descumprimento é
considerado infração média, com 4
pontos na carteira de habilitação e
multa de R$ 85,13. Em novembro,
o valor deve subir para R$ 130,16.
No primeiro mês de validade
da regra, entre 8 de julho e 8 de
agosto, a Polícia Rodoviária Federal registrou 124.180 infrações nas
rodovias federais. Nas estradas estaduais de São Paulo, outras 17.165
multas foram aplicadas. No Distrito Federal, as multas superaram em
35% o número de autuações por
estacionamento irregular.
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Respeitar os pontos de táxi
e táxi. O projeto segue para as demais
comissões e posterior ser liberado para
votação dos vereadores em plenário.
“Sabemos da importância das ciclovias, onde tem uso, mas queremos
que haja um entrosamento entre todos os modais de transporte. Respeitando os pontos de táxi demarcado
no solo e os pontos de ônibus que na
maioria dos locais já é respeitado”,
citou o vereador Salomão.

“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.

Confira a íntegra
do PL 205/2015
Acrescenta o § 3º no art. 7º da Lei 14.266
de 06 de fevereiro de 2007, que dispõe
sobre o sistema cicloviário do Município
de São Paulo, e dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo
DECRETA:
Art. 1º. Institui o § 3º no art.7º da Lei nº
14.266 de 06 de fevereiro de 2007, que
terá a seguinte redação:
§ 3º O sistema cicloviário deverá respeitar
o espaço demarcado no solo aos pontos
de táxis e de ônibus. Nas vias onde já
tenha ocorrido a sinalização do sistema
cicloviário será realizada a remarcação do
espaço destinando aos pontos de táxis e
pontos de ônibus (NR)
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará
a presente Lei no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 3º As despesas decorrentes da
execução da presente lei correrão por
conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra na data de sua
publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Foto: Mário Sergio de Almeida

A Comissão de Trânsito e Transporte aprovou o Projeto de Lei
205/2015, de autoria do vereador
Salomão Pereira, que irá beneficiar
os pontos de táxi. De acordo com
o texto a implantação de ciclovias
deverá respeitar o espaço demarcado no solo aos pontos.
O texto também prevê que as
ciclovias que já foram instaladas deverão respeitar os pontos de ônibus
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Todas as dificuldades enfrentadas por taxistas são frutos de
uma lei de 47 anos. Neste período
não houve mudanças na lei que
regulamenta o serviço de táxi no
município de São Paulo.
A última alteração da lei 7.329 de
11 de julho de 1969, foi há 30 anos
pelo ex-prefeito Jânio Quadro, Lei:
10.308 que aumentou as penalidades
visando um melhor atendimento
desse meio de transporte, impedindo
o taxista de trabalhar com a lacração
de taxímetro pelo Departamento de
Transporte Público (DTP), Vistoriar carro 0km na troca, apreensão
do carro em situação irregular na
lataria ou apresentar pneus gastos,
condutax e alvará vencido, cassação
de alvará, cadastro, reclamação sem
apuração dos fatos .
O taxista é punido sem ser advertido ocasionando prejuízo para
todos que são intimados à comparecer ao órgão (DTP). A falta de
melhoria do sistema no atendimento na integração com outros órgãos,
exemplo, IPEM e DETRAN trava
o desenvolvimento do atendimento
do poder público.
Com a evolução tecnológica do
setor automotivo, oferecendo sistema de GPRS, taxímetro moderno,
chegada dos aplicativos, smartphones. A única lei que entrou no
sistema de atendimento que atende
a tecnologia do Departamento de
Transporte Público (DTP), depois de todos de 47 anos é a lei

Foto: Mário Sergio de Almeida

Taxista cumpri lei de 47 anos

Como atender o seu
passageiro mais rápido
Publicada no Diário Oficial de 04
de outubro a Portaria 084/16. Desta
vez a Prefeitura incluiu o Corredor
Cupecê na lista de locais permitidos
para os táxis, que inclui as Avenidas
Cupecê, Vereador João de Luca, Professor Vicente Rao e Roque Petroni
Júnior. A medida vale para todas as
modalidades de táxis, incluindo os
Táxis Pretos. Se você for multado
é só apresentar defesa apresentando
esse texto.

Vias que compõem os corredores
16.345 do vereador Salomão Pereira
(PSDB), que levou para à competência do DTP todos os aplicativos se
regulamentar na atividade do taxista, com multa de R$ 50.000,00, para
as empresas de APP e multa de R$
3.800,00 por apreensão do veiculo,
passou a ser cumprida parcialmente
pelo poder público (DTP).
Além de regulamentar os aplicativos, que tem vínculo com a
categoria taxista, exemplo empresa
de rádio-Táxi, cooperativas associações frota de veículo táxi. O Diretor
do Departamento de Transportes
Públicos (DTP), Roberto Brederode Sihler, para baixar a portaria
216/2016 , seguiu os procedimentos
da Lei 7.329 de 11 de julho de 1969
e a Lei 16.345/2016 do vereador
Salomão Pereira.
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Pirituba / Lapa / Centro
Rua Manoel Barbosa, Av. Gen. Edgar
Facó, Av. Ermano Marchetti, Av.
Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio
da Silveira, Av. São João.
Inajar / Rio Branco / Centro
Av. Inajar de Souza (entre Terminal Vila
Nova Cachoerinha e Av. Comendador
Martinelli), Av. Comendador Martinelli,
Praça Pedro Corazza, Av. Marquês de
São Vicente, Av. Ordem e Progresso,
Rua Norma Pieruccini Gianotti, Av.
Rudge (entre Rua Baronesa de Porto
Carrero e Vd. Eng. Orlando Murgel), Vd.
Eng. Orlando Murgel, Av. Rio Branco,
Largo do Paissandu.
Campo Limpo /Rebouças/ Centro
Av. Prof. Francisco Morato, Ponte
Eusébio Matoso, Av. Eusébio Matoso,
Av. Rebouças (entre Av. Brigadeiro Faria
Lima e Rua da Consolação) e Rua da
Consolação (entre Av. Rebouças e Av.
Ipiranga).
Santo Amaro / Nove de Julho / Centro
Av. Nove de Julho (entre Pça. das
Bandeiras e Av. São Gabriel, incluídos
Vd. Dr. Plínio de Queiroz e Túnel Daher
Elias Cutait, Av. São Gabriel, Túnel
Takeharu Akagawa, Av. Santo Amaro).
Jardim Ângela / Guarapiranga /
Santo Amaro
Estrada do M´Boi Mirim (entre Terminal
Jd. Ângela e Av. Guarapiranga), Av.
Guarapiranga, Ponte Santo Dias da Silva
(antiga Ponte do Socorro) e Av. Vitor
Manzini (entre Ponte Santo Dias da Silva
e Al. Santo Amaro).
Vereador José Diniz /
Ibirapuera
Av. Ver. José Diniz (entre Rua Mal.
Deodoro e Av. dos Bandeirantes), Vd.

dos Bandeirantes, Av. Ibirapuera (entre
Av. dos Bandeirantes e Rua Pedro de
Toledo).
Parelheiros / Rio Bonito /
Santo Amaro:
Av. Atlântica (entre Largo do Socorro e
Av. Senador Teotônio Vilela), Av. Sen.
Teotônio Vilela (entre Av. Atlântica e
Terminal Varginha).
Itapecerica / João Dias /
Santo Amaro
Estrada de Itapecerica (entre Terminal
Capelinha e Av. João Dias), Av. João
Dias (entre Estrada de Itapecerica e
100m antes da Ponte João Dias), Av.
João Dias (entre Rua Bento Branco de
Andrade Filho e Av. Santo Amaro).
Paes de Barros
Av. Paes de Barros (entre Rua Taquari e
Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello)
Cidade Jardim / Nove de Julho
Av. Cidade Jardim (entre a Rua Haroldo
Veloso e Av. Nove de Julho) e Av. Nove
de Julho (entre Av. Cidade Jardim e Av.
São Gabriel).
Berrini
Av. Chucri Zaidan (entre Av. Roque
Petroni Jr e Av. Eng. Luís Carlos Berrini),
Av. Eng. Luís Carlos Berrini (entre Av.
Chucri Zaidan e Av. dos Bandeirantes) e
Rua Funchal (entre Av. dos Bandeirantes
e Rua Gomes de Carvalho).
Cupecê / João de Luca / Vicente
Rao / Roque Petroni
Av. Cupecê (entre Av. Assembleia e Av.
Ver. João de Luca), Av. Ver. João de
Luca, Av. Prof. Vicente Rao, Av. Roque
Petroni Jr (entre a Av. Prof. Vicente Rao
e o Largo Los Andes).

Táxis nos corredores (à esquerda)
Com passageiro.
Em qualquer horário e dia da semana.
Táxis nas faixas exclusivas (à direita)
Com ou sem passageiro.
Em qualquer horário e dia da semana.
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COOPETASP:

a serviço dos taxistas

Serviço de carta
de rendimento e lucro
cessante na hora

-se
e
i
c
o
s
s
A
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.

Diversos serviços

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).

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

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

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
O documento é liberado na hora.
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Liminar de 30 dias favoreceu o Uber
Liminar política durou cinco dias após ser divulgada

Cinco dias foi o tempo suficiente
para o Tribunal de Justiça de São
Paulo revogar a liminar que limitava o número de carros particulares
rodando com aplicativos na capital
paulista. De acordo com a liminar,
a Prefeitura teria 30 dias para informar, sob critérios técnicos, qual
o número de veículos particulares
que poderiam trabalhar com o aplicativo Uber, que por sua vez teria
que respeitar esse limite.
A Prefeitura, após o prazo de 30
dias, pagaria multa diária de R$ 500
mil em caso de descumprimento,
medida que não chegou a ser posta em prática já que a liminar foi
extinta em cinco dias após a sua
divulgação. O prazo venceu em
27 de outubro, mas não chegou a
ser considerado porque a liminar
perdeu a validade antes. Fica liberado, para quem tenha interesse de
trabalhar na atividade do taxista,
com carro particular usando o
aplicativo UBER.
O que circulou junto aos taxistas, era que todos os carros trabalhando com o aplicativo UBER a
partir de 27 de outubro, seria com
placa vermelha, com multa de R$
500.000,00. Informações, estas
que não constava na Liminar, e
sim se a prefeitura, não divulgasse
em 30 dias, seria multada em R$

500.000,00. Os taxistas tem que
exigir do vereador, que prometeu, o
fim do UBER.
Segundo informações dos próprios taxistas, que tem procurado a
redação da Folha do Motorista e ter
participado de palestra do UBER,
na Rua Júlio Gonzales, 132, 3º andar
Barra Funda, para a inclusão de motorista. Os palestrante, asseguraram
mais de 100 mil carros rodando
nas ruas da cidade, principalmente
depois da decisão da justiça, em
anular a lei 16.279/2015, também do
vereador Amadeu, que tinha como
objetivo a proibição do aplicativo.
Afirmam os palestrantes, que o
ganho destes motoristas, é estimada
entre R$ 4.000, 00 a R$ 5.000,00
por mês. Para quem não tem carro,
é orientado procurar uma locadora,
ou arrumar com amigo.
Trecho da liminar concedida pelo
juiz Valentino Aparecido de Andrade
“Concedo, em parte, a tutela
provisória de urgência cautelar, para
obrigar a ré, Municipalidade de São
Paulo, a regulamentar, no prazo
máximo de trinta dias, o número de
veículos que sejam autorizados a
exercer a atividade de transporte individual remunerado de passageiros
por meio de plataforma tecnológica,
limite que a ré, Uber do Brasil Tecnologia Limitada, deverá observar,

sob as penas que essa regulamentação fixar.
Não se pode aqui fixar qual seja
esse limite, matéria na qual se deve
considerar o poder discricionário do
Poder Público, embora esse poder
discricionário não seja absoluto, porque submetido que deve ser a critérios
que justifiquem e legitimem a escolha.
Recalcitrante, a ré, Municipalidade
de São Paulo, suportará multa diária

fixada em R$ 500 mil...”.
O que circulou justo aos taxistas, era que todos os carros trabalhando com o aplicativo UBER a
partir de 27 de outubro, seria com
placa vermelha, com multa de R$
500.000,00, para o UBER. Informações, estas que não constava na
Liminar, e sim se a prefeitura, não
divulgasse em 30 dias, seria multada
em R$ 500.000,00.

Lei inconstitucional
lei municipal 16.279/2015, que
proibia o uso de carros particulares
cadastrados em aplicativos para o
transporte remunerado individual de
passageiros, foi declarada inconstitucional
pelo desembargador Francisco Casconi.
Em sua decisão, o magistrado afirmou
que a proibição do aplicativo é uma ação
que contraria o livre exercício da atividade
econômica, a livre concorrência e o direito
de escolha do consumidor.
Lei 16.345, do vereador
Salomão Pereira, prevalece
Atualmente somente a lei 16.345, de
autoria do vereador Salomão Pereira, prevalece
em favor dos taxistas. O texto regulamenta
os aplicativos de transporte remunerado na
atividade do taxista, com multa de R$50 mil para
os apps que não se enquadrarem na lei, além
de multa de R$ 3.800 mil por veículo, dobrando
na reincidência.

“Os taxistas são sempre usados em
todos os períodos eleitorais, eles precisam
analisar quem trabalha a seu favor e quem
lhe usa, para conquistar o seu voto, assim
com certeza votaram consciente”, orientou
o vereador Salomão Pereira.
Juiz da 14ª vara decide o valor do
KM rodado para o UBER em 0,10
A Prefeitura alterou os valores dos
créditos utilizados pelos aplicativos
que exercem o serviço de transporte
individual em São Paulo.
De acordo com a medida, o preço
pago pelas operadoras aumentará
progressivamente de acordo com a
quantidade de quilômetros utilizados por hora.
Os valores irão variar de R$ 0,10 a R$ 0,40.
O UBER recorreu da decisão da prefeitura e
o juiz atendeu mantendo-nos 0,10 o valor do
KM rodado. Este mesmo quilômetro o taxista
cobra do passageiro, R$ 2,75.
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Multa mais alta a partir de 1º do 11,
recusar o bafômetro custa R$ 2.934,70
Assim, a multa saltará dos atuais R$ 85,13 para
R$ 293,47, e os pontos na carteira de habilitação
subirão de 4 para 7.
Ainda para o celular, o texto da lei passa citar
que é infração segurar ou manusear o aparelho.
Assim, o motorista que manda mensagens de texto
ou fica olhando sites ou redes sociais também
poderá ser punido, mesmo quando estiver parado
no semáforo.

Veja o que mudará nos valores
de multas a partir de 1º de novembro:

As infrações de trânsito cometidas a partir do
próximo dia primeiro de novembro terão penalidades mais pesadas. O aumento será de até 66%,
e os valores irão de R$ R$ 88 (infração leve) a
R$ 293,47 (gravíssima).
Algumas infrações serão agravadas: usar o
celular ao volante, por exemplo, que é enquadrado como “dirigir com apenas uma das mãos”,
passará de grau médio para gravíssimo.

• Infração leve - De R$ 53,20 para R$ 88,38 (aumento de 66%)
Exemplos: parar sobre a faixa de pedestres ou calçada,
usar a buzina em local ou horário proibidos pela sinalização.
• Infração média - De R$ 85,13 para R$ 130,16 (aumento
de 52%)
Exemplos: transitar em horário ou local proibidos (o
“rodízio” em São Paulo, por exemplo), dirigir com o
braço para fora, farol ou lanterna queimados.
• Infração grave - De R$ 127,69 para R$ 195,23
(aumento de 52%)
Exemplos: estacionar sobre faixa de pedestres ou
ciclovia, não dar seta, conduzir o veículo em mau estado
de conservação (pneu careca, por exemplo).
• Infração gravíssima - De R$ 191,54 para R$ 293,47
(aumento de 53%)
Exemplos: falar ou manusear celular ao volante,
estacionar em vagas reservadas para deficientes e
idosos, dirigir sem carteira de habilitação, disputar racha,
forçar a ultrapassagem em estradas e recusar fazer o
teste do bafômetro.

Por que vai subir?
As multas básicas não sofriam reajustes desde
2000, quando o antigo indexador do valor das
multas (Ufir) foi extinto. Em 2002, uma resolução fixou o valor atual em reais. Desde então,
não houve correção. As elevações que ocorreram
foram para certas infrações consideradas mais
perigosas e por meio de um fator multiplicador.
O aumento foi anunciado em maio último, e
começará a vigorar com prazo de 180 dias para
começar a valer. O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) ainda poderá corrigir os valores das
multas anualmente, com reajuste máximo dado
pela inflação (IPCA) do ano anterior.
Recusa ao bafômetro
Quando a mudança entrar em vigor, as multas
mais pesadas, que são as infrações gravíssimas
com multiplicador de 10 vezes, passam a ser de
R$ 2.934,70.
Este é o valor previsto para quem é pego
disputando racha ou forçando a ultrapassagem
em estradas, por exemplo.
Também poderá pagar o valor máximo quem
se recusar a fazer teste de bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool
ou drogas no corpo.
Neste caso, se ele for reincidente em menos de 1
ano, a multa será dobrada, chegando a R$ 5.869,40.

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados
* 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.

Confira as especialidades atendidas:
* 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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Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Lasanha Parisiense no microondas

Foto: Divulgação

A esposa entra no escritório do marido
com a mãe ao lado e diz:
“Querido, é verdade que seu
sócio acabou de morrer”?
“É sim, por que”?
“Você pode colocar a mamãe no lugar dele”?
“Fale com o coveiro. Por mim tudo bem”.

Ingredientes:
4 embalagens de molho branco
pronto (800 ml)
1 ½ xícara (chá) de leite (300 ml)
1 embalagem de Lasanha (200 g)
1 xícara (chá) de ervilhas (120 g)
350 g de presunto fatiado
350 g de muçarela fatiada
3 colheres (sopa) de queijo parmesão, ralado fino
Em um refratário grande e alto,
coloque o molho, misture o leite e
leve ao micro-ondas, potência alta,
por 3 minutos para aquecer bem.
Reserve.

Em um refratário quadrado (24
cm x 24 cm x 6 cm de altura) espalhe um pouco do molho. Acomode
uma camada de massa, um pouco
de molho por cima, um pouco de
ervilha, fatias de presunto e muçarela. Cubra com mais molho e
repita o processo com o restante
da massa e recheio, sendo a última
camada de molho.
Polvilhe o parmesão, cubra
com papel-manteiga e leve ao
micro-ondas, potência alta, por 5
minutos. Deixe descansar por mais
5 minutos dentro do micro-ondas
e sirva em seguida.
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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 20/10/16
Portaria nº 230/2016 - DTP. GAB.
a utilização do veículo da Marca
FORD, Modelo FOCUS, Versão SE AT 2.0
SB, Código DENATRAN 103329, para a
prestação do Serviço de Transporte Individual
de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias Comum, Comum Rádio, Especial
e Preto no Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO para a
prestação de serviço de táxi nas demais
categorias, e deverá atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/10/16
Portaria nº 233/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
FORD, Modelo FOCUS, Versão TI AT 2.0
HC, Código DENATRAN 103342, 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.
Veículos Honda homologados:
Portaria nº 203/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
HONDA, Modelo CIVIC, Versão EXL CVT,
Código DENATRAN 153773 – 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. Os veículos
especificados deverão atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 204/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca HONDA, Modelo CIVIC, Versão EX
CVT, Código DENATRAN 153771 – 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.
Portaria nº 205/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
HONDA, Modelo CIVIC, Versão SPORT
CVT, Código DENATRAN 153772 – 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.
Portaria nº 206/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
HONDA, Modelo CIVIC, Versão TOURING
CVT, Código DENATRAN 153775 – 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.
Portaria nº 207/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
HONDA, Modelo CIVIC, Versão SPORT
MT, Código DENATRAN 153774 – 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.
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Prefeitura renova regra que permite
carros particulares nos corredores
Medida havia perdido a validade em 30 de setembro,
mas nova Portaria foi publicada sem data para término

A autorização para que carros
particulares circulem nos corredores
de ônibus (à esquerda) em dias e horários específicos havia expirado em
30 de setembro. Por isso a Prefeitura
publicou outra portaria, desta vez sem
prazo determinado, para que os autos
possam utilizar essas vias exclusivas.
As regras continuam as mesmas: é
permitida a circulação de veículos nos
finais de semana, das 15h de sábado até
as 04h de segunda-feira; nos feriados,
das 00h até as 04h do dia seguinte; e
nos demais dias, das 23h até as 04h.
Os veículos não poderão parar ao
longo dos corredores para embarque e
desembarque de pessoas, e nem transitar
em terminais e estações de transferência.
Os carros também estão proibidos de

Carros
particulares
nos corredores
(à esquerda)
Finais de semana
Das 15h de sábado até as
04h de segunda-feira
Feriados
Das 00h até as 04h do dia
seguinte
Demais dias
Das 23h até as 04h

circular nas faixas exclusivas de ônibus
ativadas como medida operacional, como
as que são feitas em horários de pico nas
pontes das marginais.

De acordo com a portaria a medida será avaliada periodicamente e
poderá ser cancelada a qualquer tempo, já que a prioridade é a velocidade

dos ônibus. A circulação de carros
particulares nas faixas exclusivas,
localizadas à direita das vias, continua proibida.

Atenção taxista: fique atento às mudanças nos corredores de ônibus

Prefeitura publicou nova Portaria atualizando a lista de corredores onde é permitida a circulação de táxis
Foi publicada no Diário Oficial
de 04 de outubro a Portaria 084/16,
atualizando os corredores de ônibus
onde é permitida a circulação de
táxis. Desta vez a Prefeitura incluiu
o Corredor Cupecê na lista de locais
permitidos para os táxis, que inclui
as Avenidas Cupecê, Vereador
João de Luca, Professor Vicente
Rao e Roque Petroni Júnior.
As regras para os táxis utilizarem as vias continuam as mesmas: os táxis podem trafegar nos
corredores exclusivos de ônibus
(à esquerda), 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
sábados, domingos e feriados, por
período integral.
Já nas faixas à direita os táxis estão livres para circular em qualquer
horário e dia da semana, mesmo
sem passageiros. A medida vale
para todas as modalidades de táxis,
incluindo os Táxis Pretos.
Para utilizar o benefício os
veículos não podem ter qualquer
película de escurecimento nos
vidros que dificulte a visualização
interna pela fiscalização. Além
disso, é proibido o embarque e

desembarque de passageiros nas
faixas à esquerda, e a circulação em
terminais e estações de transferência
existentes ao longo dos corredores
exclusivos de ônibus.
Mais uma vez a administração
municipal ressaltou que o compartilhamento dos corredores e das
faixas exclusivas de ônibus possui
caráter temporário e precário, e a
avaliação de seu desempenho será
periódica. Por isso, a medida pode
ser cancelada a qualquer tempo.

Táxis nos corredores (à esquerda)
Com passageiro
Em qualquer horário e
dia da semana
Sem passageiro
De 2ª a 6ª - das 20h às 06h
Sábados, domingos e feriados – integral
Táxis nas faixas
exclusivas (à direita)
Com ou sem passageiro
Em qualquer horário e
dia da semana

Vias que compõem os corredores
Pirituba / Lapa / Centro
Rua Manoel Barbosa, Av. Gen. Edgar
Facó, Av. Ermano Marchetti, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da
Silveira, Av. São João.
Inajar / Rio Branco / Centro
Av. Inajar de Souza (entre Terminal
Vila Nova Cachoerinha e Av. Comendador
Martinelli), Av. Comendador Martinelli,
Praça Pedro Corazza, Av. Marquês de São
Vicente, Av. Ordem e Progresso, Rua Norma Pieruccini Gianotti, Av. Rudge (entre
Rua Baronesa de Porto Carrero e Vd. Eng.
Orlando Murgel), Vd. Eng. Orlando Murgel,
Av. Rio Branco, Largo do Paissandu.
Campo Limpo /Rebouças/ Centro
Av. Prof. Francisco Morato, Ponte
Eusébio Matoso, Av. Eusébio Matoso, Av.
Rebouças (entre Av. Brigadeiro Faria Lima
e Rua da Consolação) e Rua da Consolação
(entre Av. Rebouças e Av. Ipiranga).
Santo Amaro / Nove de Julho /
Centro
Av. Nove de Julho (entre Pça. das Bandeiras e Av. São Gabriel, incluídos Vd.
Dr. Plínio de Queiroz e Túnel Daher Elias
Cutait, Av. São Gabriel, Túnel Takeharu
Akagawa, Av. Santo Amaro).
Jardim Ângela / Guarapiranga /
Santo Amaro
Estrada do M´Boi Mirim (entre Terminal Jd. Ângela e Av. Guarapiranga), Av.
Guarapiranga, Ponte Santo Dias da Silva
(antiga Ponte do Socorro) e Av. Vitor
Manzini (entre Ponte Santo Dias da Silva
e Al. Santo Amaro).
Vereador José Diniz / Ibirapuera
Av. Ver. José Diniz (entre Rua Mal.

Deodoro e Av. dos Bandeirantes), Vd. dos
Bandeirantes, Av. Ibirapuera (entre Av.
dos Bandeirantes e Rua Pedro de Toledo).
Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro
Av. Atlântica (entre Largo do Socorro
e Av. Senador Teotônio Vilela), Av. Sen.
Teotônio Vilela (entre Av. Atlântica e
Terminal Varginha).
Itapecerica / João Dias / Santo
Amaro
Estrada de Itapecerica (entre Terminal Capelinha e Av. João Dias), Av. João
Dias (entre Estrada de Itapecerica e 100m
antes da Ponte João Dias), Av. João Dias
(entre Rua Bento Branco de Andrade
Filho e Av. Santo Amaro).
Paes de Barros
Av. Paes de Barros (entre Rua Taquari e Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello)
Cidade Jardim / Nove de Julho
Av. Cidade Jardim (entre a Rua Haroldo Veloso e Av. Nove de Julho) e Av.
Nove de Julho (entre Av. Cidade Jardim
e Av. São Gabriel).
Berrini
Av. Chucri Zaidan (entre Av. Roque Petroni Jr e Av. Eng. Luís Carlos
Berrini), Av. Eng. Luís Carlos Berrini
(entre Av. Chucri Zaidan e Av. dos Bandeirantes) e Rua Funchal (entre Av. dos
Bandeirantes e Rua Gomes de Carvalho).
Cupecê / João de Luca / Vicente
Rao / Roque Petroni
Av. Cupecê (entre Av. Assembleia e
Av. Ver. João de Luca), Av. Ver. João de
Luca, Av. Prof. Vicente Rao, Av. Roque
Petroni Jr (entre a Av. Prof. Vicente Rao
e o Largo Los Andes).
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CPI do Theatro Municipal contou com trabalho
de investigação do vereador Salomão (PSDB)

Depois de mais de quatro meses
de trabalho dos vereadores que
fizeram parte da (CPI), Comissão
Parlamentar de Inquérito, par investigação das irregularidades do
Teatro Municipal. Foi aprovado dia
20 de outubro o relatório final do
vereador Salomão Pereira (PSDB),
que contou com os votos dos vereadores Quito Formiga (PSDB),
Ricardo Nunes (PMDB) e Edir
Salles (PSD). O texto do relator
vereador Alfredinho do (PT) não
ganhou força com a rejeição dos
demais vereadores membros.
Os citados no relatório foram
ouvidos pelos parlamentares durante a CPI e estão sendo investigados pelo Ministério Público por
supostamente terem participado de
um esquema que desviou milhões
dos cofres públicos.
“Foi um longo trabalho, de investigação, sendo ouvidas várias pessoas que faziam parte do esquema de
corrupção com o dinheiro público.
O meu relatório contou com 66
páginas depois de um resumo de

mais de 30 mil páginas. O relatório
do governo, relatado pelo vereador
Alfredinho (PT), com 153 paginas
foi rejeitado. Foram dias e noite de
trabalhos deste vereador, acompanhando passa a passo, os trabalhos de
meus assessores, que tiveram grande
desempenado, na conclusão final”,
relatou o vereador Salomão Pereira.
A consistência do relatório, e
resumo de tudo que foi investigado,
contribui para decisão dos vereadores
a aprovação. “Tudo foi elaborado sobre os depoimentos dos investigados.
Tendo como peça chave o ex-secretário de Comunicação e Cultura, o Sr.
Nunzio Briguglio Filho e o Maestro
John Neschlin, os responsáveis pelas
contratações irregulares e prejuízos
apurados na Fundação Theatro Municipal”, explicou o vereador.
“Um contrato assinado pelo Maestro,
que gerou dúvida em sua assinatura,
solicitei que fosse feito um exame grafotécnico, para não deixar dúvida, no processo de investigação, já que o governo
do (PT), procurava, todos os caminhos
para atrapalhar as investigações”.

“Todo um cuidado foi tomando
para que no final eu e os demais
vereadores, que compartilhavam
comigo, neste relatório final, tivesse
um parecer conjunto,foi justamente
o que aconteceu para aprovação do
relatório final que ocorreu no dia 20
de outubro”, citou o vereador.
“O poder público não pode realizar
pagamento para quem não trabalha,
seja ele concursado ou contratado,
como ocorria com o Maestro John
Neschlin, que recebia um salário de R$
150.000,00 por mês sem trabalhar”.
No decorrer do ano ele ficava seis
meses fora do país recebendo este
salário. Além de vários pagamentos
de serviço extra quando se apresentava fora do Teatro. “Era uma verdadeira farra com o dinheiro público”.
Toda a corrupção é fruto de uma má
gestão, foi o que ocorreu no governo
do (PT). A falta de capacidade para
governar, foi abrindo os espaços na
corrupção, perdendo ele o controle.
O Theatro Municipal por falta de
pessoa firme no comando foi dando
espaços às irregularidades, que tinha
a participação do ex-secretário Nunzio Briguglio Filho.
“Foi um grande avanço o trabalho dos vereadores, que tinham
compromisso com a sociedade, para
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acabar com a farra da corrupção”.
O Presidente do Sindicato dos
Músicos do Estado de São Paulo,
o Senhor Grimaldi que também
foi ouvido. Parabenizou o nosso
trabalho, pela vitória que contou
com o afastamento do Maestro.
Segundo ele tentou com o prefeito,
por varias vezes, fez movimento
na porta do Theatro, solicitando o
seu afastamento devido às irregularidades e não teve sucesso. Isso
só aconteceu com o trabalho dos
vereadores, que lutamos com todas
as forças para acabar com a corrupção que tirou dos confres, público
muitos milhões. “Dinheiro que
poderia ser destinado para saúde,
moradia, transportes, educação e
tantos outros”, protestou o vereador
Salomão Pereira (PSDB).
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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 20/10/16
Portaria nº 230/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca FORD, Modelo FOCUS,
Versão SE AT 2.0 SB, Código DENATRAN 103329, para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial e Preto no
Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO
para a prestação de serviço de táxi
nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/10/16
Portaria nº 233/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca FORD, Modelo FOCUS,
Versão TI AT 2.0 HC, Código DENATRAN 103342, 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.
Veículos Honda homologados:
Portaria nº 203/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão EXL CVT, Código DENATRAN 153773 – 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. Os veículos especificados deverão atender aos demais
requisitos previstos na legislação
vigente.
Portaria nº 204/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão EX CVT, Código DENATRAN 153771 – 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.

Portaria nº 205/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão SPORT CVT, Código DENATRAN 153772 – 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.
Portaria nº 206/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão TOURING CVT, Código

DENATRAN 153775 – 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.
Portaria nº 207/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão SPORT MT, Código DENATRAN 153774 – 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.

Taxista é estrangulado
com cinto no Cambuci

O taxista Alciones Schervinski,
de 61 anos, foi estrangulado com um
cinto dentro do seu próprio carro na
noite de 20 de outubro no Cambuci,
em São Paulo. O corpo da vítima foi
avistado no banco do motorista por um
morador de rua, que chamou a polícia.
Alciones trabalhava como taxista
há um ano em um carro alugado,
e recentemente havia desistido da

profissão por causa do baixo movimento. Porém, uma semana antes
do crime mudou de ideia e retomou
o trabalho na praça.
A polícia ainda não tem pistas
sobre quem cometeu o assassinato, e as imagens das câmeras de
segurança próximas ao local estão
sendo analisadas para identificar os
criminosos.
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Taxistas se unem em busca de um atendimento de excelência
Grupo formado por taxistas do Táxi Preto quer recuperar
passageiros e mudar a imagem do segmento para a sociedade
De acordo com o coordenador
Marcos, os taxistas do Táxi Preto
querem, com o tempo, reconquistar
os passageiros perdidos para outras
modalidades de transportes, e fidelizar esse cliente. “Nosso objetivo é
que os moradores de um bairro vejam
o nosso ponto de táxi como referência, conheçam nosso atendimento e
se surpreendam com a excelência do
serviço que prestamos”, finalizou.

Há quatro meses um grupo de
taxistas se uniu e decidiu formar o
Grupo TransExecutivo, com o objetivo de prestar um atendimento de
excelência no serviço de Táxi Preto
em São Paulo. Aliando profissionais
que vieram das mais diferentes
áreas e com competências distintas,
como advogados, administradores,
contadores, entre outros, o grupo
acredita na nova categoria e nos
seus diferenciais para conquistar
cada vez mais passageiros.
O grupo de transporte executivo
é composto, no momento, por 36 taxistas, que possuem o mesmo perfil
para a proposta e missão de trabalho. O grupo atua também de uma
forma educativa, compartilhando
conhecimentos jurídicos, sindicais
e políticos.
“Nós buscamos a valorização
do profissional do táxi, em um
momento em que a mídia mostrou
a categoria de uma forma desfavo-

rável”, afirmou Lucimar Gonçalves,
assessora de articulação político
sindical e de gestão pública.
Todas as decisões do grupo são
pautadas na democracia, com reuniões e votações. Mesmo com um
organograma com funções bem definidas, os membros opinam e votam
em cada item proposto, segundo o
Coordenador Geral Marcos Vargem.
“A participação é importante porque
precisamos do empenho de todos para
colocar em prática nossas diretrizes”.
Para os taxistas que recentemente foram chamados para a 6ª
lista de espera dos Táxis Pretos, o
vice- coordenador do grupo, Jackson Fagundes, envia uma palavra
de ânimo. “Nós temos que acreditar
em nossos objetivos. O táxi preto
foi criado para ser diferente, e hoje
as pessoas se preocupam muito com
os problemas e obstáculos que estão
em volta, e deixam de focar em seu
próprio objetivo”, afirmou.

DIÁRIO OFICIAL DE 07/10/16
Portaria nº 214/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº
3073 (C.L.P. 17.10.093), para estacionamento de táxi, categoria Preto,
na Rua Castilho, lado impar, entre
Rua Conceição de Monte Alegre e
a Rua George Ohm, perfazendo 30
metros de extensão, capacidade para
6 vagas, índice de rotatividade igual
a 3 carros por vaga, totalizando 18
carros.
Agradecimento:
“Prezado Senhor vereador Salomão Pereira o GRUPOTRANSECUTIVO (GTE), agradece imensamente
pelo auxilio com relação a sinalização vertical do nosso ponto. Faltando
apenas a sinalização do solo, Lucimar Gonçalves. Mensagem enviada
em 31 de outubro. “Lucimar, até o
final da semana, com certeza, será
realizada a sinalização de solo. Caso
não ocorra, favor entrar em contato
com o meu assessor Coronel Conrado”.

Atendido em 15 dias
Os serviços de pontos de táxi
que estão sendo executados é fruto
de uma emenda de R$ 750.000,00
que destinei para o CET, especificamente para o setor de atendimento
ao serviço de sinalização de pontos
de táxi. “Quando a Lucimar Gonçalves, me procurou encaminhei para
o meu assessor Coronel Conrado,
providenciar junto ao CET a sinalização, assim concluiu em menos
de 15 dias. Todos os pedidos de sinalização e criação de ponto de táxi
que chega ao meu gabinete, sempre
tiveram prioridade. Ante de este vereador chegar a Câmara Municipal,
para o taxista ser atendido com um
pedido de sinalização ou criação
de ponto, demorava mais de dois
anos.. Nestes 13 meses como vereador, sinalizei mais de 350 pontos de
táxi”, avisou o vereador Salomão.

de 01 a 14 de novembro de 2016

Prestando Conta

Vereador Salomão
- Caros amigos, as eleições
terminaram gostaria de agradecer
a todos que colocaram suas esperanças em mim por um trabalho
digno em defesa da categoria, aos
que não confiaram no meu trabalho,
torço que em outro momento seja
digno do seu apoio.
13 meses de mandato:
- Assumi a cadeira de vereador
no final de 2015 em 13 meses apresentei mais de 80 projetos, desses,
70% voltados para a categoria.
Um dos vereadores de maior
destaque

- Graças a esse trabalho fui considerado um dos vereadores mais
atuantes no ano de 2016 e membro
reconhecido da categoria de taxista.
Por focar seus projetos aos interesses
destes profissionais.
- Como membro da Comissão
de Trânsito e Transportes. Sempre
defendi os interesses desta categoria.
Membro da CPI
- Como Membro da CPI do Teatro Municipal. Acabamos com um
grande esquema de Corrupção com
o uso do dinheiro público em mais
de R$ 22.000.000,00.
- Participei ativamente da Co-

Classifica dos

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 2° TITULAR / 2°
MOTORISTA – Transferência de alvará – Consultaria e Administração.
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala: 3 – Mooca –
Fone: 9.8585-5988 / 9.4714-6922.
COMPRO CARRO USADO, EM
BOM ESTADO – Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:
3 – Mooca – Fone: 9.8585-5988 /
9.4714-6922.

TRANSFIRO ALVARÁ ponto livre
Tratar Fone: 9.8515-4542.
TRANSFIRO VERSA 2014 1.6, c/ ponto Alto de Pinheiros, excelente ponto
R: Miralta c/ Marginal Tratar Fone:
(011) 9.8496-5389 / (037) 9.8804-7844
c/ Armando.
TRANSFIRO ALVARÁ 2013 c/ ponto
na Rua Oliveira Dias c/ Brigadeiro
Luiz Antonio, Siena 2013 Tratar Fone:
9.8554-5050(Whatsp).
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE - Tratar
Tel.: (11) 96828-1200/7726-4620.
OFEREÇO-ME p/ trabalhar c/ preposto ou 2° motorista, experiência,
casado Tratar Fone: 9.5715-3980
c/ Carlos.

PROCURO CO-TITULAR URGENTE - Preciso trabalhar urgente!Tratar
Tels: (11) 96828-1200/7726-4620.

TRANSFIRO ALVARÁ 2010 c/ ponto
livre Tratar Fone: 9.4744-7870 c/ Luis
Fernando.

TRANSFIRO DIRETOS (PREFIXO)
do rádio taxi Vermelho e Branco
Tratar Fone: 9.8747-1851 c/ Rafael.

ALUGO SÓ ALVARÁ (2014) Tratar
Fone: 3231-1570 c/ Sergio.

TAXI VENDO Logan 2012 c/ alvará
Rodoviária Barra Funda completo
ou apenas o alvará Tratar Fone:
9.4318-8651 / 2041-2209 c/ Clemente.
VENDO TAXI Spin 13/14, c/ ponto
Shopping Ibirapuera Tratar Fone:
4368-4676 c/ Amália.
ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente!Tratar Tel.: (11) 7820-4320.

VENDO SPIN E PROCURO CO
-PROPRIETÁRIO - Tratar Tel.: (11)
7726-4620.
PROCURO 2° MOTORISTA (mulher)
p/ trabalhar taxi preto c/ experiência
de 1° ano Tratar Fone: 9.5272-9475
c/ Boiadeiro.
PROCURO URGENTE 2° motorista
para carro acima de 2013. Alvará c/
ponto Lapa Tratar Fone: 9.9972-6421
c/ Hilton.

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 2014 c/ ponto
na região Higienópolis Tratar fone:
9.5617-3744 c/ Rogério.
VENDE-SE COBALT 16/16 procuro
co-proprietário, transfiro alvará e
Vendo Spin Tratar Fone: 2236-8709
c/ Wilson.
PROCURO CO-PROPRIETARIO c/
carro 2012 em diante Tratar Fone:
9.8554-5050(Whastp).
VENDO KITGÁS 5°GERAÇÃO,
pouco uso Tratar Fone: 9.9824-4342
c/ Adelino.
ESTAMOS CADASTRANDO TAXI –
preto/ branco p/Centro Empresarial
Vila Olímpia, carros c/ 2anos de uso,
não pode ser frota. Tratar Fone:
9.4925-8385 c/ Reinaldo.
VENDO VOYAGE E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels.:
(11) 7820-4320/96828-1200.
TRANSFIRO ALVARÁ de taxi, privativo Rua: Haddock Lobo Tratar Fone:
3924-4031 / 9.4107-1645 c/ Lia.
TRANSFIRO ALVARÁ ano 2014 SP
( alvará depositado) . Tratar Fone:
9.8385-7551 c/ Claudinei.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
onde o mesmo tenha carro Tratar
Fone: 9.7265-0900 (vivo) 9.81627977 (TIM) c/ Genival.
VENDO SPACEFOX E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels.:
(11) 96828-1200.
PROCURO 2º MOTORISTA, carro
c/kit gás Tratar Fone: 9.5075-6644
c/ Rodrigo.
Luis Antonio
da Silva
RG: 18.519.068-6 CPF:
093.108.038/00. Declaro para
os devidos fins de direitos que
foram extraviadas as cartas
de Isenção de impostos para
compra do carro zero, destinado ao taxista, carta de isenção
IPI e ICMS.
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missão do Idoso. Sempre lutando
por dias melhores, para quem chega
nessa idade.
R$ 750.000,00 para sinalização
em ponto de táxi
- Do meu gabinete destinei R$
750.000,00 para a CET. Com esse
recurso sinalizei via CET mais de
350 pontos de táxi.
350 ofícios com 98% de sucesso.
- Encaminhei mais de 350 ofícios, com 98% de sucesso. Como
limpeza de praças, buracos nas vias,
esgoto, poda de arvore, sinalização
de solo, transferência de criança de
sala de aula para outra, encaminhamento de creche, recapeamento,
segurança e tantos outros.
R$ 5.000,000,00 para revitalização de praças de vielas
- Destinei R$ 5.000.000,00, para
a revitalização de praças e vielas,
com aparelho de ginástica e brinquedos para as crianças.
Táxi preto colocação
de taxímetro
- Táxi-Preto, travei verdadeira
guerra com as empresas de aplicativos e o poder público, pela instalação de taxímetro, evitando o uso
do taxímetro virtual. Exigi do Poder
público, a liberação do uso de Luminoso, para que todos pudessem usar
faixas e corredores de ônibus com o
sem passageiro.
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Coopetasp 70% dos financiamentos
- Autorizei a COOPETASP, a
liberar carta de rendimento para o financiamento do Táxi-Preto, atendendo mais de70% dos financiamentos.
Decisão da justiça em nada
ajudou a classe.
- Lutei ativamente contra o aplicativo UBER, sem fazer TEATRO,
para usar a categoria. A proibição
do aplicativo, com as decisões da
justiça, só prejudicava a categoria.
Lei aprovadas
- Nove Leis de minha autoria,
foram aprovadas, nestes 13 meses
de mandato. Nenhum vereador teve
esse resultado com seus projetos.
Lei aprovada e vetada
- Aprovamos o projeto de lei
da Zona Azul, para o almoço dos
taxistas, das 11h30 até 14h30. Infelizmente o prefeito vetou.
Até 1º de janeiro continuo minhas atividades como vereador.
Estamos passando por um momento muito delicado, precisamos nos
unir, para reconquistar no futuro
o que perdemos. E o que vai ficar
parado sem o empenho deste vereador. Obrigado á todos pelo o seu
voto de confiança.
Vereador Salomão.

A falta de controle dos aplicativos vem
gerando grandes prejuízos aos taxistas
Estou escrevendo para fazer uma
reclamação. O aplicativo 99 está
dando descontos de 30%, usando o
taxímetro virtual no aplicativo que
sempre calcula o valor para baixo, a
favor do passageiro.
Além disso, a 99 obriga os motoristas a usarem o cartão deles para
receber as corridas, cobrando 5% de
taxa de transação mais R$ 2 quando
o passageiro pede pagamento com
voucher. Em corridas pagas com dinheiro, cartão de débito ou crédito, é
cobrado R$ 2.
Fiz algumas reclamações pelo facebook e por chat, e após um tempo
fui suspenso por 7 dias. A 99 alegou
que a suspensão aconteceu porque
tive má pontuação, mas eu nunca tive
problemas com isso. Mesmo porque
uso outros aplicativos e sempre tive
boa reputação.
Gostaria que o DTP investigasse a
99 por estes abusos. Nas fotos confirmo o que exponho (liguei e desliguei
o aplicativo ao mesmo tempo que o
taxímetro). Eles estão também fa-

zendo propagandas que não existe
mais a Bandeira 2 em São Paulo, e
o aplicativo calcula como bandeira
1 todas as corridas.
Fábio Cavalcanti - taxista

Valor no taxímetro menos 30%
R$ 21,91
Valor pago pelo aplicativo
R$ 20,62
Valor perdido na corrida
R$ 1,29

