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Carta de rendimento 
e lucro cessante, na 
Coopetasp 
A Coopetasp oferece 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, 
Ligue: (11) 2081-1015 ou 
2081-1014. Pág.18

Roubo de carro e batidas 
sempre acontecem. Só 
o seguro garante o seu 
patrimônio em dias parados. 
A GNC, Gente Nossa Corretora 
de Seguros, é especializada 
em táxis, com mais de 10 mil 
veículos segurados.  
Ligue: 5572-3000. 

Faça o seu seguro 
com dias parados

Bandidos em São Paulo 
estão migrando para o Uber

   A violência, antes praticada com os taxistas, chegou aos motoristas que 
trabalham com Uber. 30 motoristas já foram assaltados por um grupo de 
menores que agia na região. Pág. 18

Taxistas invadem aeroporto
e quebram balcão do Uber

Três dias após o prefeito do 
Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 
sancionar a lei banindo o 
Uber da cidade, taxistas 

invadiram o Aeroporto 
Santos Dumont e quebraram 
o balcão de atendimento do 
Uber. Pág.19

O Projeto de Lei 5587/2016 de 
autoria do deputado federal 
Carlos Zarattini (PT/SP), que 
t e n t a  p ro i b i r  o  t ra n s p o r t e 
individual de passageiros com o 
uso de aplicativos, nada avançou 
em favor dos taxitas. Foram 
três dias perdidos, de  cansaço e 
outros gastos. O projeto aguarda 
nomeação de um relator na 
Comissão de Trabalho. Pág. 10

Viagem dos taxistas a 
Brasília  contra o Uber 
em nada avançou

PL de anistia 
da outorga do 
táxi preto foi 
aprovado na 

CCJ
Foi aprovado na Comissão 
d e  C o n s t i t u i ç ã o  e  Ju s t i ç a 
o substitutivo do PL 92/2016 
do Vereador Salomão Pereira, 
(PSDB), que prevê a anistia e 
interrupção do pagamento dos 
alvarás de táxis pretos, fixado em 
R$ 60.000 pelo decreto do Prefeito 
56.489 de 08 de outubro de 2015.  
Pág.6

“O perigo está  
nos passageiros 
que atendemos”

Vanildi Rodrigues Soares 
tem 62 ano, trabalha há 40 
anos como taxista e já foi 
sequestrada por  bandidos 
que fizeram uma limpeza em 
sua conta bancaria. “O risco 
de nossa profissão  está nos 
passageiros que atendemos, 
não sabemos quem entra 
em nosso  táxi”, af irma. 
 Pág.8
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Os serviços de táxi são atividades 
de interesse público e como tal, são 
regulados pelo governo. Os carros que 
prestam este serviço são autorizados 
a trabalhar através de licenças emiti-
das pelas Prefeituras, bem como, os 
taxistas só podem exercer a atividade 
depois de credenciados no órgão mu-
nicipal de trânsito responsável.

Para ser taxista em São Paulo 
é necessário um documento cha-
mado Condutax que é emitido 
pela prefeitura. Você precisa se 
inscrever no Cadastro Municipal de 
Condutores de Táxis de São Paulo. 
Atualmente existem mais de 60 mil 
pessoas em São Paulo que possuem 
Condutax, isto significa que elas 
podem ser motoristas de táxi. Além 
de se tornar um taxista você precisa 
comprar um táxi. Um carro para 
táxi precisa de uma licença espe-
cial emitida pela prefeitura que se 
chama alvará de estacionamento, 
livre ou privativo.

Como se tornar um taxista?
Para tirar o seu Condutax você 

precisa ir até o Departamento de 
Transportes Públicos (DTP/SMT) 
de São Paulo. A taxa atual é de R$ 
63,55. O Condutax é liberado no 
mesmo dia e tem a mesma valida-
de da sua carteira de habilitação. 
Mas para solicitar o Condutax você 
precisa de alguns documentos. Um 
deles é comprovante de realização 
do Curso Especial de Treinamento 
e Orientação em uma das escolas 
autorizadas pelo DTP. Você pode 
encontrar estas escolas no site da 
Prefeitura. O curso dura 32 horas 
e não tem preço fixo, cada escola 
pode possuir o seu.

Todos os documentos que você 
precisa para tirar o Condutax e se 
tornar um taxista são: RG; CPF; 
CNH profissional; Comprovante de 
residência; Certidões de Distribuição 
e Execução Criminal; e Certificado 
de conclusão do Curso Especial de 
Treinamento e Orientação. Até o 

mês 03 de 2009 existiam mais de 
32 mil alvarás para operação de táxi 
na cidade de São Paulo. Atualmente 
a prefeitura não está emitindo no-
vos alvarás e por isso é necessário 
comprar um alvará que já exista 
de um taxista que deseje vender. 
Por lei é permitido que um mesmo 
alvará seja usado por mais de um 
motorista. Desta forma é comum um 
motorista usar o alvará durante o dia 
e o outro durante a noite.

Para aquelas pessoas que não 
puderem ou não quiserem gastar 
com uma licença, ela pode op-
tar em trabalhar com um táxi de 
frota. Táxis de frotas são veículos 
de empresas de táxis que ficam 
disponíveis para taxistas em troca 
do pagamento de um valor diário, 
semanal ou mensal. Em São Paulo, 
esse valor diário pode variar entre 
R$ 85 e R$ 115  mais o combustível. 

Dentro da profissão os serviços 
de táxi se subdividem nas categorias: 

táxi luxo, táxi especial, táxi comum, 
táxi comum-rádio, táxi lotação, táxi 
mirim e moto-táxi. Praticamente 
todas estas modalidades utilizam 
taxímetro e, assim sendo, calculam 
a tarifa a ser cobrada a partir do so-
matório da tarifa inicial, conhecida 
como bandeirada (tarifa métrica ou 
horária). Geralmente, a bandeira 
mais utilizada em circunstâncias 
normais, é a bandeira 1.  O taxista so-
mente irá acionar a bandeira 2, que 
implica em um acréscimo ao valor da 
corrida, quando o transporte ocorrer 
por exemplo em horário noturno ou 
em estrada de chão.

Existe ainda uma modalidade 
de táxi chamada de táxi acessí-
vel. É um tipo de táxi criado para 
transportar idosos ou pessoas com 
deficiência física ou dificuldade de 
locomoção. É um mercado ótimo 
já que existe poucos concorrentes 
e você acaba se diferenciado dos 
demais táxis da cidade.

Charge
Veja os passos necessários para se tornar um taxista profissional

Que venha 2017
Essa é a última edição do jornal 

Folha do Motorista do ano de 2016. 
Como os mais velhos afirmam, o 
tempo está passando muito depres-
sa, ou será que a pressa é toda nossa 
e não do tempo? De qualquer forma, 
daqui a pouco já começa 2017, e 
com ele nossas esperanças de bons 
ventos. Não sabemos como foi o 
ano de cada um de nossos leitores. 
Talvez tenha sido um ano difícil, com 

problemas financeiros ou de saúde. 
Pode até ter sido marcado por perdas 
irreparáveis de entes queridos. Mas 
torcemos para que tenha sido de 
sucessos, conquistas e felicidades. 

A mudança no calendário nos traz 
uma possibilidade, mesmo psicológi-
ca, de planejar os doze meses seguin-
tes como se estivéssemos recebendo 
uma nova chance. Isso não deixa de 
ser verdade, mas não podemos es-
quecer que a cada manhã recebemos 
uma nova oportunidade de fazer as 

coisas darem certo, ou de pelo menos 
lutar pelo que acreditamos. 

Com os novos governantes inician-
do seus mandatos, é hora de cobrar 
o que foi prometido, sem esquecer 
de que nossos representantes têm 
o dever de atender aos anseios da 
sociedade.

Vamos enfrentar também turbu-
lências no meio do percurso, com a 
crise econômica, escassez de água 
nos reservatórios, insegurança gene-
ralizada, além dos problemas pesso-

ais inevitáveis de cada um. Desejamos 
que seus projetos se concretizem 
nesse novo ano.

Falar simplesmente “Boas Festas” 
é simples, rápido e econômico. O que 
nós realmente queremos é continu-
ar ao lado dos taxistas. Queremos 
publicar suas histórias da praça, suas 
reclamações, responder suas dúvidas, 
enfim, te ouvir. E, se 2016 não foi o 
suficiente para a realização de todos 
os nossos sonhos, é só esperar mais 
um pouquinho: 2017 vêm logo aí!  
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Foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça o substitutivo 
do PL 92/2016, do Vereador Salomão 
Pereira, (PSDB), que prevê a anistia e 
interrupção do pagamento dos alva-
rás de táxis pretos, que foi fixado em 
R$ 60.000, pelo decreto do Prefeito 
56.489 de 08 de outubro de 2015.

O projeto segue para outras co-
missões, depois deve entrar na pauta 
dos vereadores para duas votações, 
e depois seguirá para sanção do 
prefeito. Caso seja aprovado, os ta-
xistas que iniciaram o pagamento das 
parcelas do alvará poderão cessar os 
pagamentos e serão ressarcidos dos 
valores já pagos.

Projeto prevê anistia ao pagamento 
dos alvarás de táxis pretos

Após conversas e debates com o 
relator na Comissão De Constituição 
E Justiça – CCJ, observando as ne-
cessidades e urgência de medidas 
que melhorassem a atual condição 
da categoria, aprovou-se esse subs-
titutivo.

 O vereador Salomão, corre con-
tra o tempo, tentando incluir o pro-
jeto em um congresso de comissão 
para agilizar aprovação. Talvez, o ve-
reador não tenha tempo suficiente, 
já que tem até o dia 31 de dezembro 
para ficar no cargo de vereador. Caso 
não seja aprovado, mesmo sendo 
de grande interesse da categoria, o 
projeto será arquivado.
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A Folha do Motorista tem acompa-
nhado todos os movimentos dos taxistas 
nas praças São Paulo e Rio de Janeiro. O 
ano 2016 foi marcado por muitos movi-
mentos em várias capitais brasileiras. 

Por ser um ano político, alguns can-
didatos se aproveitaram do momento 
com a promessa de que, logo após 
as eleições, acabariam com o Uber.  
Podemos dizer que a categoria em 
nada foi beneficiada, enquanto uma 
boa parcela do usuário de táxi passou 
a usar o Uber. O que era desconhecido 
tornou-se conhecido nacionalmente, 
agravando o dia a dia do taxista, que 
sempre teve o serviço renumerado de 
transporte individual de passageiro a 
seu favor.

O que avançou em favor dos taxistas 
foi a liberação do Táxi Preto, que veio 
partir de um projeto Lei 257/2015 
apresentado a Câmara Municipal pelo  
vereador Salomão Pereira. O projeto do 
vereador garantiu aos taxistas o sorteio 
de novos alvarás para aqueles que já 
trabalhavam na praça, seja ele em frota, 
segundo condutor ou coproprietário.

Diante dos protestos dos taxistas, 
contra o Uber, o prefeito Fernando 
Haddad, junto com o seu Secretário 
Jilmar Tatto, decidiram criar a categoria 

2016 foi um ano de mobilização 
sem sucesso para os taxistas

do Táxi Preto. 
 O que mais se ouviu dos sorteados 

era a comemoração pelo fato de se tor-
nar dono do próprio negócio, mesmo 
tendo consciência de que o alvará cus-
taria R$ 60 mil. Muitos já faziam planos 
para melhorar a qualidade de vida da 
família com a economia do valor da diá-
ria para as frotas, e outros se alegravam 
pelo fato de fazer seu próprio horário, o 
que permitirá mais tranquilidade e lazer. 

Mesmo sabendo que além do valor 
da outorga, será necessário possuir um 
carro de luxo, os taxistas abraçavam a 
nova oportunidade de atendimento. Pa-
rabenizamos todos os sorteados no Táxi 
Preto, e desejamos sorte, sucesso e paz 
nessa nova empreitada profissional. Tor-
cemos também para que o número de 
passageiros possa aumentar para toda 
a categoria. E que possamos encontrar 
uma solução definitiva para os aplicati-
vos que não aceitarem se regulamenta-
rem na atividade do taxista, conforme 
Lei 16.345 do vereador Salomão Pereira.

Vamos começar 2017 com um novo 
propósito! E analisar os erros cometidos, 
até na política, deixando de eleger o 
verdadeiro vereador desta categoria, que 
apresentou mais de 80 projetos em 18 
meses de mandato.

Editorial

Vanildi Rodrigues Soares tem 62 anos 
e trabalha há 40 anos como taxista. É 
uma mulher miúda, não deve ter mais 
de 1,50 de altura, mas suas feições não 
escondem que é uma mulher de garra.

Começou a trabalhar  na praça pela 
insistência do seu primeiro marido, que 
era taxista. Ela perdeu o medo de dirigir, 
fez seu cadastro e começou a pegar 
passageiros ocasionalmente. “Quando 
percebi, já estava envolvida. Larguei um 
emprego concursado e fui trabalhar na 
praça.” conta ela, com um sorriso no 
rosto.  Pouco tempo depois, seu marido 
faleceu e a motorista teve que sustentar 
seus filhos adolescentes com a renda do 
táxi. “Foi como se ele soubesse que algo 
iria acontecer e que eu deveria estar 
preparada, com um emprego em que 
ganhasse mais”.

Trabalhando em um mercado domina-
do por homens, Vanildi teve dificuldades no 
início de sua carreira, quando a maior parte 
das mulheres eram donas de casa.

Ao longo de sua jornada, Vanildi teve 
que lidar com assédio de passageiros, de 
colegas taxistas e até mesmo com um 
sequestro relâmpago. “Fui sequestrada 
por quatro horas. Dois homens entraram 
no meu táxi as seis horas da manhã, me 
jogaram no banco de trás com uma arma 
nas costas e fizeram saques com os meus 
cartões”, conta. 

A taxista foi deixada pelos criminosos 
em uma estrada desconhecida, na chu-
va, e teve que andar por algumas horas 
até encontrar ajuda. Achou um telefone, 

“O perigo de nossa profissão está
 nos passageiros que atendemos”

Condutoras femininas seguem ganhando espaço 
como taxistas

pegou um táxi e voltou para casa... 
3 meses depois, estava trabalhando 
novamente. “Não tinha como ficar 
traumatizada, sabendo que todas as 
contas estavam me esperando. Você 
larga o medo embaixo da cama e vai!”.

Há muitos anos na praça, a motorista 
sofre com um desgaste na cartilagem do 
fêmur, sente dores do joelho e já fez ci-
rurgias para a retirada de diversas hérnias 
de disco. “Operei a coluna e deveria estar 
trabalhando apenas seis horas, mas assim 
não pago as minhas contas”.

Com os filhos criados, a motorista 
quer sair da cidade de São Paulo com 
seu atual esposo para viver uma rotina 
mais tranquila. Vanildi batalhou contra 
os motoristas ilegais, mas agora pre-
tende se aposentar e cuidar da saúde, 
“estou deixando para as taxistas jovens 
cuidarem disso”, ela brinca.

O dia da mulher taxista, lei do 
vereador Salomão Pereira, nosso 
defensor, será uma data muito 
importante para todas nós. Como 
tem o dia do taxista, o dia do mo-
torista e tantos outros, o dia da 
mulher táxista, constando no ca-
lendário da cidade, será um grande 
avanço para nós. Acredito que 
temos mais de três mil mulheres 
trabalhando na praça, sempre pro-
curamos oferecer o melhor serviço 
ao passageiro. “Quero parabenizar 
o vereador Salomão Pereira, pelo 
iniciativa, de seu apoio a todos os 
taxistas.”, finalizou Vanilde.
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Um grande abraço, 
Vereador Salomão Pereira

Obrigado mais uma vez a todos, 
contem sempre comigo.

Caro(a) amigo(a),

As eleições terminaram e gostaria de agradecer a todos que colocaram suas esperanças em mim 
por um trabalho digno em defesa da categoria. Aos que não con�aram no meu trabalho, torço 
que em outro momento seja digno do seu apoio e voto.

Assumi a cadeira de vereador em março de 2015 e nestes últimos 18 meses apresentei mais de 
80 projetos (nove desses tornaram-se Lei), sendo que 70% voltados para a categoria, que sou 
membro e eterno defensor; e graças a esse trabalho fui considerado um dos vereadores mais 
atuantes no ano de 2016.

Aprovamos o projeto de Lei da Zona Azul, para o almoço dos taxistas, mas VETADO pelo prefeito.

Lutei ativamente contra os aplicativos (UBER e de outras empresas) pela regulamentação (com a 
Lei 16.345 de minha autoria), a favor dos taxistas. A proibição através de liminar na justiça é 
provisória e em nada ajuda a categoria.

Exigi do Poder Público, a instalação de taxímetro nos táxis pretos, assim como a liberação do uso 
de luminoso, para que todos pudessem usar faixas e corredores de ônibus, com ou sem 
passageiro, evitando o uso do taxímetro virtual. Também autorizei a COOPETASP, a liberar carta 
de rendimento para o �nanciamento do Táxi Preto, atendendo mais de 70% dos contemplados.

Por intermédio de Emendas Parlamentares, destinei R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
Reais), para sinalização de mais de 350 pontos de táxi, através da CET e outros R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de Reais), para a revitalização de vielas e praças, aparelhando com brinquedos 
para as crianças e equipamentos de ginástica.

Na Comissão de Trânsito e Transportes, participei ativamente, sempre defendendo os interesses 
da categoria taxista.

Na CPI do Teatro Municipal, desvendamos um grande esquema de Corrupção, mais de R$ 22.000.000,00 
(vinte e dois milhões de Reais), que foram desviados dos cofres públicos e o relatório da CPI, 
agora será encaminhado ao Ministério Público para as devidas punições aos envolvidos.

Através do meu Gabinete encaminhei mais de 350 ofícios, com um índice de 98% de sucesso, 
atendendo pedidos de munícipes referente limpeza de praças, buracos e recapeamento de ruas, 
sinalização de solo próxima de escolas, poda de árvores, transferências de crianças de escolas, 
encaminhamento de crianças para creches, questões de segurança pública entre outros.

Como mensagem�nal gostaria de transmitir a você que a nossa categoria está passando por um 
momento muito delicado, precisamos nos unir e apesar de não estar mais presente na Câmara 
dos Vereadores no próximo mandato, meu trabalho e empenho continuam e a partir de janeiro, 
através da Folha do Motorista, onde atuo há mais de 33 anos, sempre defendendo e informando 
o interesse da nossa categoria.

É assim que exerço meu
mandato de vereador!
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Cuidados antes de 
colocar o carro na estrada
Para que não haja contratempos é 
fundamental uma revisão no automóvel.
Pneus: Todos os pneus devem ser 
inspecionados, inclusive o estepe, se 
houver algum pneu com problemas 
como bolhas, desgaste acentuado 
ou irregular, este pneu deve ser 
substituído imediatamente, pois não 
apresenta um nível de segurança 
aceitável para a viagem. Deve-
se checar a pressão dos pneus e 
atentar à quantidade de passageiros 
e bagagem que o carro irá carregar, 
pois quase todos os modelos exigem 
pressões diferentes para estas 
condições.

Rodas: Faça uma análise visual nas 
rodas, em caso de rodas amassadas, 
enferrujadas ou trincadas, deve 
ser feito o reparo ou em algumas 
situações a substituição da roda.

Triângulo, macaco e chave de roda: 
Verifique se estes itens estão no 
veículo e se estão em condições de 
uso.

Alinhamento da suspensão e 
balanceamento das rodas: A realização 
destes serviços se faz necessário, pois 
seus sintomas costumam aparecer 
somente em velocidades mais altas, 
como por exemplo, vibrações ao 
volante e o carro puxando para um 
dos lados, geram muito desconforto 
durante a viagem.

Barulhos na suspensão: No caso de 
rangidos, batidas secas ou barulho 
como se fosse algo frouxo devem ser 
verificados, muitas vezes são folgas 
ou defeitos em peças que garantem 
uma boa dirigibilidade e estabilidade 
do veículo.

Fluidos: Para evitar falhas no motor, 
no sistema de freios e no câmbio 

durante a viagem é importante 
checar o nível e a validade de todos os 
fluidos e filtros dos veículos. Verificar 
possíveis vazamentos no líquido 
de arrefecimento, óleo do motor e 
transmissão, fluido de freio, direção 
hidráulica e embreagem. Se o prazo 
de troca de filtros e fluidos estiver 
próximo, não há mal em adiantá-lo.

Sistema elétrico: Confira se as lanternas, 
faróis e piscas estão funcionando 
corretamente e se não há lâmpadas 
queimadas.

Sistema de limpeza dos vidros: Verifique 
o funcionamento dos limpadores e 
desembaçadores, confira o nível do 
reservatório de limpeza e o estado das 
palhetas. Limpe bem os vidros, pois a 
sujeira reflete luz e dificulta a visão.

Freios: Faça uma revisão completa 
em todo o sistema de freio, dianteiro 
e traseiro, garantindo que todos os 
componentes estejam em perfeito 
funcionamento. A troca do fluído de 
freio deve ser feita de tempos em 
tempos conforme recomendação das 
montadoras, que pode ser feita a partir 
de 10.000 km ou dois anos.

Correia dentada: A substituição 
preventiva desse elemento, segundo 
os fabricantes, deve ser efetuada (em 
média) a cada 50 mil km. Mas uma 
verificação em cada 15 mil km pode 
apontar trincas e desgastes indicando 
a necessidade de troca. O rompimento 
desta peça pode danificar gravemente 
o motor.

A recomendação é realizar as 
verificações a cada 10.000 km ou 
quando for identificado algum sinal 
de falha. 

Viagem dos taxistas a Brasília 
contra o Uber em nada prosperou

O Projeto de Lei 5587/2016, de 
autoria do deputado federal Carlos 
Zarattini (PT/SP), pode extinguir o 
transporte individual de passageiros 
mediante o uso de aplicativos, 
como o Uber. Se for aprovado 
pelos deputados, senadores e 
depois ser sancionado ou vetado 
pelo presidente. Previsto para ser 
votado no início de dezembro, o 
projeto aguarda nomeação de um 
relator na Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da 
Câmara Federal. O texto da proposta 
justifica que “o transporte privado 
individual não é definido como 
serviço, não está aberto ao público 
e não exige veículo de aluguel”. 
O Judiciário tem considerado 
inconstitucionais leis que limitam 
o uso da tecnologia como fonte 
de renda. A 99 Táxi disse que o PL 
vai contra o direito do cidadão de 
escolher de qual forma quer ser 
transportado e destacou que há 
espaço para as duas mobilidades. 
A empresa oferece serviços na 
versão táxi, que dá acesso aos 
corredores de ônibus, e versão pop, 
que é mais barata e com carros 
particulares.Os taxistas que voaram 
para Brasília para apoiar o projeto 
perderam tempo  e dinheiro, já 
que o projeto não entrou em pauta 
e está paralisado. Com certeza o 
assunto terá uma longa discussão, 
já que os deputados, não querem 
garantir o seu voto ao projeto 
pela proibição do aplicativo Uber 
e outros que estão chegando ao 
mercado.

“Todos os projetos, passam por 
longas discussões, principalmente 
quando são polêmicos, como é 
o caso do Uber. É muito difícil 
conseguir aprovar um projeto na 
Câmara dos Deputados em regime 
de urgência. Na Câmara Municipal 
dos Vereadores não conseguimos 
aprovar  um projeto com menos 
de um ano, e mesmo assim é 
preciso ter um bom vereador em 
sua defesa, caso contrário poderá 
demorar dez anos.”, orientou 
o vereador Salomão Pereira.  
“ Q u a n d o  e u  a p re s e n t e i  o 
projeto 5509 que regulamentou 
a profissão de taxista no país, 
tinham seis projetos na mesma 
linha. Com a chegada de meu 
projeto, que foi apresentado pelo 
Deputado Federal Silvio Torres, 
ele passou andar apensado aos 
projetos já existente. Ao final, os 
antigos foram arquivados e o meu 
projeto virou a lei 12.468, de 24 
de agosto de 2011” continua ele. 
“Vários taxistas me procuraram 
para ir a Brasília, não marquei 
presença  porque não via  uma 
condição para a aprovação. Como 
conhecedor dos assuntos desta 
categoria, jamais apoiarei projeto 
em que não vejo favorecimento 
para os taxistas, principalmente  em 
um momentos de crise. Só outro 
projeto, com texto diferente, pode 
ganhar a confiança dos deputados e 
senadores.  Lamento que os taxistas 
perderam três dias de trabalho e 
ainda gastaram o seu dinheiro ”, 
afirmou o vereador Salomão Pereira. 

A categoria segue fazendo manifestações para pressionar 
Congresso pela aprovação da lei que restringe os aplicativos 
de transporte.
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Grupo Viamar reativa Center Táxi 
e trás benefícios para o taxista

O Grupo Viamar investiu 
6 milhões de reais em 
suas lojas para realizar a 
reestruturação das oficinas, 
contratação de equipe e 
reativação do Center Táxi.

Campeã de vendas em táxi por dois 
anos consecutivos, a Viamar se progra-
ma para potencializar o atendimento à 
categoria em 2017.

As concessionárias estão reativando 
o departamento de vendas focado em 
táxi e aprimorando o pós-vendas. Com 
investimento de 6 milhões de reais, a 
reestruturação começou no início de 
2016 e foi finalizada no mês de dezem-
bro, deixando tudo novo.

O grupo possui 12 profissionais 
focados em táxi, distribuídos em lojas 
na região de São Paulo. “Temos uma 
estrutura para que o taxista chegue, 
seja atendido e vá embora, sem perder 
tempo. Tanto na compra, quanto na 
manutenção e nas revisões.” - conta 
Wilson Tímpano, o supervisor de ven-
das diretas para o taxista.  

Com a crise econômica e a batalha 
da categoria contra os aplicativos, os 
taxistas estão prolongando o uso de 
seus automóveis, o que exige mais 
manutenções e revisões para evitar 
riscos. Por conta disso, surgiu a ideia de 
reativar o Center Táxi, que estava fora 
de funcionamento desde 2008. As con-
cessionárias do grupo estão preparadas 
com carros à pronta entrega, mão de 
obra barata e troca de peças à preço 
acessível. Além de garantia dos serviço 
e peças originas colocada no veículo.

Em 2017, o grupo pretende criar um 

programa de excelência no atendimento 
aos táxis, no qual os motoristas ganharão 
descontos em cada serviço realizado nas 
lojas, além de colocar um box rápido em 
cada uma de suas unidades.

Apesar da crise, foram feitas mais 
de duas mil vendas de carros OKM para 
taxistas neste ano. Os modelos mais 
procurados tem sido o Spin e o Cobalt, 
por seu amplo espaço de porta-malas, 
potência e economia. Os taxistas inician-
tes optam pelo Prisma, um carro básico, 
mas que atende as necessidades básicas 
do motorista e de seus passageiros, além 
de terem manutenções e revisões mais 
baratas.

Os taxistas que comprarem com 
a Viamar podem financiar até 100% 
do valor do automóvel. Com vendas e 
pós-vendas vinculados, o motorista terá 
garantia de qualidade e pronto atendi-
mento.“Nossa empresa sempre anuncia 
seus produtos destinado ao taxista no 
jornal Folha do Motorista, é um jornal 
conceituado na classe e sempre com re-
torno. Quando anunciamos sentimos de 
imediato o resultado. Quero agradecer 
os taxistas e o amigo Salomão Pereira, 
que está sempre a frente aos interesses 
destes  profissionais”, citou Timpano, que 
também anima os feirões da montadora 
e do táxi.

As lojas do Grupo Viamar funcionam 
de segunda à sexta, das 9h às 19h, e das 
9h às 16h aos sábados. O Center Táxi 
passa a funcionar de segunda à sexta, 
das 8h às 18h, com plantões aos sába-
dos das 8h às 12h. Veja os locais de 
atendimento no anúncio da Folha 
do Motorista.
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Com base em seu estatuto social, 
artigo 11º, ficam convocados os asso-
ciados da Associação dos Coordena-
dores e Permissionários em Pontos de 
Táxi de São Paulo (Coopetasp), quites 
com suas obrigações com a tesouraria, 
para assinar o livro de presença e par-
ticipar da Assembleia Geral, que será 
realizada no dia 17/12/2016 (dezesse-
te de dezembro de dois mil e dezes-
seis), em sua sede social, situada à Rua 
Napoleão de Barros 20, Vila Mariana, 
São Paulo.

Primeira convocação às 8h.
Segunda convocação às 9h.

Terceira e última convocação às 10h,
com qualquer número de associados. 

Ordem do dia:
Leitura da ata da assembleia anterior e 

aprovação 
Apresentação e aprovação das despesas  

relativas ao ano de 2016.
Discussão de assuntos de interesse da Coope-

tasp para o exercício 2017.

São Paulo, 13 de dezembro de 2016.
Salomão Pereira da Silva
Diretor Presidente

Edital de Convocação

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 08/12/16
PORTARIA Nº 261/2016-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW, Modelo NOVO VOYAGE, Versão 
CL MBP, Código DENATRAN 160686, para a prestação do Serviço de Trans-
porte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum e 
Comum Rádio no Município de São Paulo. O veículo especificado deverá atender 
aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Veículos homologados para 
o serviço de táxi em SP
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dia-a-dia

Cada dia que passa, mais carros circulam pela 
cidade. São emplacados mais de mil carros por 
dia, para serem atendido pelas mesmas vias.

O rodízio em São Paulo foi implantado no iní-
cio de 1997, quando a frota de carros circulante 
era de 4 milhões. Já se passaram quase 20 anos 
sem que ocorresse alteração no sistema de ro-
dízio.  Hoje, temos quase 7 milhões de veículos 
circulando nas ruas e avenidas de nossa cidade.

Não há via em que se consiga andar com 
tranquilidade. Um percurso que poderia ser 
feito em dez minutos, demora-se mais de uma 
hora.  A maior parte do tempo de quem usa 
o carro para trabalhar é perdida no trânsito, 

Horário de rodízio poderá ser ampliado 
para o dia todo, das 7hs às 20hs

seja com destino ao serviço ou no retorno para 
a sua residência.

O vereador Salomão Pereira (PSDB), apresen-
tou o projeto PL 576/2016 na Câmara Municipal 
de São Paulo. Se aprovado, irá ampliar o horário 
de rodízio, das 7hs até às 20hs.

“Todos tem que colaborar deixando seu car-
ro em casa nos dias de rodízio. No dia que ele 
sair com o seu veículo, terá a certeza que chega 
mais cedo em seu trabalho e de volta para sua 
residência. O que não podemos é fechar os olhos 
para a situação e não tomarmos uma decisão. 
Temos, todos os dias, mais de 300 quilômetros de 
congestionamentos. Se o proprietário do veículo 

levar em conta o que ele gasta de combustível 
no trânsito, estacionamento e mais o risco de 
multa, fica mais fácil deixar o seu carro em casa 
e usar outros meios de transportes.” afirma ele.

“Como todo o projeto, passa por longa 
discussão após ser apresentado. Depois da 
aprovação, o projeto segue para o prefeito 
decidir, espero poder contar com os nobres 
vereadores dando seu apoio ao projeto. Vou 
abrir a coautoria para os vereadores. As pes-
soas no começo podem até não concordar, 
mas vão ver que esse é o melhor projeto para 
melhorar o trânsito de nossa cidade”, conti-
nua o vereador Salomão Pereira.

A 99 anunciou em dezembro duas mudanças 
importantes para os motoristas da categoria 
99TOP, composta por táxis de luxo. A partir 
desta semana, durante os horários de rodízio 
(das 7h às 10h e das 17h às 20h), o 99TOP terá 
um aumento de 15% no valor cobrado dos pas-
sageiros. A alteração é válida apenas para os 
dias úteis da semana, refletindo a demanda dos 
horários de pico. Outra novidade é a redução 
da taxa cobrada dos motoristas cadastrados no 
aplicativo, que cai de 14,99% para 12,99% do 
valor total da corrida.

 “Nós ouvimos os motoristas e percebemos a 
oportunidade de fazer com que eles aumentem 
suas rendas. O TOP é um serviço premium, com 
custos maiores do carro e do alvará ”, afirmou 
Pedro Somma, gerente geral de operações da 
99. Para o executivo, também existem vantagens 
para os passageiros. “Ao gerar um incentivo para 
o motorista, nós contribuímos para a viabilidade 
financeira da operação, mantendo os táxis pre-
tos nas ruas. Assim os passageiros continuam a 
ter à disposição um transporte de qualidade e 
capaz de trafegar pelo corredor”, disse.

A iniciativa é resultado de um estudo da 99 e 
do recebimento de diversas sugestões e críticas 
vindas de motoristas com anos de experiência 
na praça.

99 reduz taxa para táxi TOP e motoristas 
ganharão 15% a mais no horário do rodízio
Empresa faz mudanças para manter corridas e gerar mais renda para motoristas da categoria

Mutirão para regularizar 
taxistas

No dia 3 de dezembro a 99 realizou em São 
Paulo um mutirão para regularizar a situação de 
taxistas cadastrados no aplicativo. Ao todo, 932 
pessoas compareceram para entregar documen-
tos, tirar dúvidas e pedir desbloqueio de cadastro 
– foram regularizados 665 motoristas e 258 estão 
com os pedidos em avaliação.

“Fiz a troca do veículo e enviei os documen-
tos, mas, por algum motivo, minha situação 
ficou pendente”, afirmou Wallace Pereira do 
Santos, que dirige táxi há 3 anos e iniciou a 
carreira com ajuda do aplicativo. “Como a 99 é 
a empresa que mais fornece corridas para o ta-
xista, eu precisava regularizar minha situação. 
Vim aqui e, em menos de uma hora, já estava 
pronto para trabalhar outra vez.”

Durante a ação, realizada pela Unidade de 
Atendimento ao Usuário (UAU!), foram coleta-
das informações importantes, como sugestões 
e feedback dos condutores a respeito do aplica-
tivo. A 99 afirmou que vai monitorar os casos e 
propor novos eventos e soluções para melhor 
atender sua base de cadastrados.

aplicativos
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fim de ano
Taxistas ajudam a quem precisa no Natal

A equipe fez doações de roupas e chocolates 
no instituto Casa Hope, em São Paulo, uma casa 
de apoio à pacientes de câncer durante seu tra-
tamento, oferencendo-lhes moradia, transporte 
para os hospitais, refeições diárias, terapia, 
assistência social e educação.

Fundada há 10 anos pelo taxista Alexandre 
Lopes, 39, a equipe conta com 300 membros e 
se tornou uma fundação sem fins lucrativos. Os 
taxistas unem nas festas comemorativas para 
arrecadar dinheiro e fazer doações aos menos 
afortunados.

No natal deste ano, os pacientes de um até 

Taxistas da equipe “Elite Forever” se unem para fazer caridade no Natal
67 anos de idade tiveram seus presentes es-
colhidos a dedo pelos taxistas. Para a entrega 
dos presentes, foi realizada uma festa na Casa 
Hope no dia 4 de dezembro, com a presença da 
bateria da Mancha Verde e um papai noel para 
as crianças.

Esse não foi o primeiro ato de solidariedade da 
equipe. No natal do ano passado foram doadas 75 
cestas básicas, 5 caixas de roupas e brinquedos 
para moradores de rua. Neste ano, os taxistas 
distribuiram 150 ovos de páscoa para crianças 
em diversas instituições de São Paulo, além de 
montarem brinquedos para as crianças de comuni-

dades carentes na cidade. “Nas férias da escola, 
as crianças ficam na rua. Levamos os brinquedos 
como uma forma de distração”, conta Rafael 
Botário, coordenador da Elite Forever.

A equipe começou como um grupo de taxistas 
com carros personalizados. O objetivo se mo-
dificou com o tempo e, desde 2015, o grupo se 
une para ajudar a quem precisa.

A ação do grupo pode ser acompanhada pela 
página do Facebook “Elite solidária dos taxistas de 
SP”. As doações são realizadas por taxistas, fami-
liares e passageiros e as pessoas interessadas em 
ajudar podem entrar em contato pela rede social.
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Ingredientes:
- 1 xícara (chá) de azeitona Azapa 

picada (150 g)
- 1 colher (sopa) de azeite (8g)
- 1 embalagem de Torrada Tradi-

cional Adria (160 g)
- 2 tomates grandes em fatias 

(16 fatias)
- 4 bolas de mussarela de búfala 

grandes, cortadas em 4 em fatias 
cada (200 g)

- 16 folhas de manjericão
Preparo:

Passo 1: Em uma tigela coloque 
a azeitona, amasse com um garfo, 
acrescentando aos poucos o azei-
te. Misture bem para que os dois 
ingredientes sejam incorporados 
e reserve.

Passo 2: Sobre cada torrada 
acomode uma fatia de tomate e, 
por cima, uma fatia de mussarela 
de búfala. Decore com a pasta de 
azeitonas e o manjericão.
Rendimento: 8 porções
Tempo de Preparo: 20 minutos

Bruschetta Caprese

Um homem está em casa, quando sua namorada 
chega, toca a campainha e então ele pergunta:

- Quem é?
E ela responde:

- É o amor da sua vida!
E ele diz:

- Mas a cachaça não fala!

Culinária

Passatempo

Para descontrair
Oferecimento: Adria
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Doria já encomendou 
placas para mudar os 
limites de velocidade
Indicações de 90 km/h, 70 km/h e 60 km/h, 
que serão retomadas na próxima gestão, já 
foram solicitadas.

A pedido da equipe do prefeito 
eleito, João Doria, a gestão Fernando 
Haddad encomendou placas de sina-
lização que indicarão o retorno dos 
limites de velocidade nas Marginais 
do Pinheiros e do Tietê.

Segundo promessa assumida 
na campanha, os limites seriam 
alterados já na segunda semana de 
governo - a partir de 9 de janeiro 
de 2017 – por isso, a pressa em pro-
videnciar a sinalização necessária. 
Entretanto, a equipe de Doria avalia 
lançar a campanha educativa sobre 
as mudanças antes de retornar os 
limites aos valores antigos das pistas. 

As faixas expressas voltarão a ter 
o limite de 90 km/h para carros; as 
centrais de 70 km/h e as locais de 
60 km/h – com exceção da faixa da 

direita das últimas, que devem ser 
mantidas a 50 km/h. 

Na faixa que permanecerá a 50 
km/h, a sinalização será complemen-
tada com pinturas no chão e alertas 
enviados aos painéis eletrônicos espa-
lhados pela cidade. A equipe de Dória 
também estuda criar barreiras físicas 
nos acessos às Marginais, para tentar 
impedir que o número de acidentes 
com pedestres aumente na cidade.

Ao mesmo tempo, o tucano tam-
bém negocia com a Câmara um 
incremento na verba de publicidade 
prevista no orçamento para lançar no 
início de 2017 uma campanha publi-
citária, com o objetivo de informar 
a população sobre os novos índices. 
A verba de publicidade da Prefeitura 
pode chegar a R$ 300 milhões. 

Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem 
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você 
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa 
Econômica Federal.  A Ação contra a Caixa é individual. 
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato do 
FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade 
(atrás do Fórum João Mendes). 

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.
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Segundas-feiras – das 12h30 às 17h
Civil, Criminal e Trabalhista;

Terças-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Consumidor;

Quartas-feiras – das 13h às 17h
Civil, Família e Consumidor;

Quintas-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Administrativo.

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro (quando 
esgotadas as condições 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

Confira as especialidades atendidas:

A Polícia Militar prendeu no início 
do mês três menores que tentaram 
roubar um motorista do Uber na Vila 
Leopoldina, Zona Oeste da capital. O 
trio agia na região e foram reconheci-
dos por outros motoristas do aplicati-
vo, roubados em ações semelhantes.

Os menores usavam um perfil 
falso no aplicativo e um deles estava 

30 motoristas do Uber já 
foram assaltados por grupo 
de menores

Os criminosos foram 
presos e são suspeitos de 
praticar outros crimes

armado. A vítima, que dirigia um Honda 
Civic, disse ter desconfiado dos crimi-
nosos e passou a dirigir mais devagar 
até que uma viatura da PM abordou 
o veiculo.

Um dos bandidos tem 15 anos e os 
outros dois comparsas, 17. Segundo 
a polícia, os rapazes são suspeitos de 
terem assaltado outros 30 motoristas 
do Uber.

Os condutores reclamam que o 
número de assaltos subiu desde que o 
aplicativo começou a aceitar dinheiro, 
em agosto.

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) 
divulgou no Diário Oficial, mudanças estruturais em 
alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:

Mudanças e criação de 
novos pontos de táxi

DIÁRIO OFICIAL DE 29/11/16

PORTARIA N.º 253/16, DTP.GAB

Estabelece o Ponto Privativo na Rua Paulo 
Andrighetti (Subprefeitura da Mooca), 
lado ímpar, entre a Rua Mario Ybarra 
de Almeida e a Rua Silva Teles, iniciando 
avançado em 40,4 metros da projeção 
oposta do alinhamento de construção 
do lado par da Rua Mario Ybarra de 
Almeida, com 36,4 metros de extensão, 
ressalvados 22 metros para as guias 
rebaixadas, perfazendo 14,4 metros de 
extensão útil, capacidade para 03 vagas, 
índice de rotatividade igual a 3,3 carros 
por vaga totalizando 10 carros.

PORTARIA N.º 254/16, DTP.GAB

Estabelece o Ponto Privativo na Rua 
Edith Junqueira de Azevedo Marques 
(Subprefeitura do Campo Limpo), lado 
par, entre a Rua Cel. Quirino Carneiro 
Rennó e a Rua Francisco da Cruz Mellão, 
iniciando avançado em 16 metros da 
projeção oposta do 2º poste SPU ilegível 
que está fixado nesta via, finalizando 
a 1 metro desta mesma projeção, 
perfazendo 15 metros de extensão útil, 
capacidade para 03 vagas, índice de 
rotatividade igual a 03 carros por vaga, 
totalizando 09 permissionários.

DIÁRIO OFICIAL DE 07/12/16

PORTARIA N.º 237/16, DTP.GAB

Estabelece o Ponto Privativo na Rua 
Carlos de Souza Nazaré (Subprefeitura 
da Sé), lado par, altura do nº 344, entre 
a Rua 25 de Março e a Rua Barão de 
Duprat, iniciando a 5 metros da projeção 
do alinhamento de construção do lado 
impar da Rua Barão de Duprat, com 30 
metros de extensão, capacidade para 6 
vagas, índice de rotatividade igual a 5,2 
carros por vaga, totalizando 31 carros.

PORTARIA N.º 259/16, DTP.GAB

Estabelece o Ponto Privativo na Rua José 
Gonçalves de Oliveira (Subprefeitura de 
Pinheiros), lado impar, altura do nº 48 
(lado oposto), entre a Rua Iguatemi e a 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, iniciando 
avançado em 5,4 metros do SPU S/N 
existente de frente ao nº 48, com 15 
metros de extensão, capacidade para 
3 vagas, índice de rotatividade igual a 
3 carros por vaga, totalizando 9 carros.

PORTARIA N.º 260/16, DTP.GAB

Remaneja o Ponto Privativo na Rua Boa 
Vista (Subprefeitura da Sé), lado par, 
altura do nº 150 entre o Páteo do Colégio 
e a Rua 3 de Dezembro, passando a 
iniciar a 5 metros da faixa de retenção 
existente na confluência com a Rua 3 de 
Dezembro, com 20 metros de extensão, 
capacidade para 4  vagas, índice de 
rotatividade igual a 5,8 carros por vaga, 
totalizando 23 carros.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 19de 13 de dezembro a 16 de janeiro de 2017 

A disputa entre taxistas 
e aplicativo ocorreu 
dia 29 de Novembro, 
no Aeroporto Santos 
Dumont, no Rio de Janeiro
Cerca de cem manifestantes taxistas 
estragaram o stand da Uber no 
aeroporto. Segundo testemunhas, 
duas televisões de 50 polegadas, 
dois frigobares, três carros do Uber 
e um banco utilizado para clientes 
esperarem os motoristas foram 
depredados.

O serviço do aplicativo ficou 
interrompido no aeroporto por 
quase três horas, por medida de 
segurança.

Pol ic iais  mil i tares e homens 
do batalhão de choque foram 
chamados para conter a confusão e 

Taxistas invadem aeroporto do 
Rio e quebram balcão da Uber

dispersaram os taxistas com o uso 
de spray de pimenta. 

Pelo menos 12 funcionários do 
Uber e 20 clientes estavam no 
stand, porém, não houve agressão 
física e ninguém foi preso pela 
polícia.

Na hora da confusão, motoristas do 
Uber que estavam no local fugiram 
com medo de serem agredidos. 
Eles disseram que haviam sido 
ameaçados no aeroporto. “Os 
taxistas sempre passam e falam 
alguma gracinha para gente. 
Também falam para os passageiros 
não pegarem Uber”, disse um 
motorista do aplicativo.

No mês de novembro, o prefeito 
Eduardo Paes (PMDB) sancionou 
lei banindo o Uber da cidade. Mas 
o aplicativo apoia-se em decisões 
judiciais para seguir operando.
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As mulheres vem ocupando mais espaço na 
atividade do taxista. São verdadeiras guerreiras, que 
enfrentam o dificil trânsito de São Paulo e conseguindo 
arrumar tempo para trabalhar na praça e cuidar do lar.

Neste mês, o prefeito Fernando Haddad sancionou  
a Lei 16.535, que altera a Lei 14.485 incluindo  no 
calendário da cidade o “Dia da Mulher Taxista” , que 
será comemorado anualmente no dia 10 de março. 
A iniciativa foi do vereador Salomão Pereira (PSDB).

“Há mais de 25 anos que temos mulheres traba-
lhando na praça.  Conciliar a casa e ainda trabalhar até 
dez horas para reforçar o orçamento familiar é tafefa 
dificil, essas mulheres são verdadeiras guerreiras. Essa 
Lei é para valorizar atividade. Quero parabenizar o 
Prefeito Fernando Haddad, por  reconhecer o trabalho 
destas profissionais e determinar uma data para come-

O dia da mulher taxista
morar o dia da mulher taxista”, afirmou o autor da lei.

“Essa categoria sempre foi usada políticamente 
principalmente em periodo eleitoral. Durante minha 
permanencia na Câmara Municipal como vereador 
apresentei mais de 80 projetos. Destes, 60 são em de-
fesa da categoria. Na segunda quizena de outubro, foi 
aprovado um novo projeto de minha autoria, o PL 305, 
assegurando que o taxista que não tem ponto possa 
ingressar por meio de abaixo assinado. Esse projeto 
está em poder do prefeito Fernando Haddad, espero 
que o sancione”, citou o vereador.

Por ser pioneiro no sistema de atendimento ao 
passageiro, o Rádio-Táxi Vermelho, Branco, categoria 
Especial e o Ligue-Táxi foram homenegeados com a 
maior honraria da Câmara Municipal que é a “Salva 
de Prata”. É comum se ver nos meios de comunicação 

matérias denegrindo a categoria. O Salomão Pereira 
tem trabalhando para valoriza-lá, discutindo com 
vereadores e o executivo sobre essa prestação de 
serviço na cidade de São Paulo.

“Hoje vivemos no mundo da tecnologia. Quando 
assumi na Câmara, tinha um projeto de um vere-
ador que proibia o aplicativo, tentei dialogar que 
esse não seria o caminho, porque eles recorem ao 
judiciario e vão continuar trabalhando. Como não 
avançou os entendimentos, apresentei um projeto 
o PL 234/2015, regulamentando os aplicativos na 
atividade do taxista. O projeto ganhou adesão dos 
vereadores, foi aprovado e  sancionado pelo Prefeito 
que é a Lei 16.345/2016. No momento esse é a única 
lei que favorece os taxistas. O projeto que proibia o 
Uber foi anulado pelo judiciário por inconstitucio-
nalidade. Para fazer lei para atividade do taxista, é 
preciso conhecer muito bem de suas atividades”, 
orientou o vereador Salomão Pereira.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 21de 13 de dezembro a 16 de janeiro de 2017 

O taxista pode ganhar mais se evitar ficar parado 
no trânsito. O Waze, aplicativo de navegação gratuito 
e em tempo real, possui uma lista de recursos para 
ajudar os usuários a aproveitar ao máximo o app, 
melhorando cada vez mais sua experiência na direção 
e os preparando para cair na estrada.

 Olhos na estrada
As configurações de comando de voz ajudam os 

motoristas a manter as mãos no volante e os olhos na 
estrada. Para ativar os Comandos de Voz, basta ir em 
Menu > Configurações > Comandos de Voz > Ativar. 
É só escolher como os comandos de voz serão acio-
nados: “toque com três dedos”, “3 dedos ou acene”, 
ou “3 dedos ou acene 2 vezes”.

 Rodízio veicular e Velocímetro
Se estiver visitando uma cidade, são grandes as chan-

ces do usuário não saber os limites de velocidade de todas 
as estradas, rodovias, avenidas e ruas que vai percorrer. O 
Velocímetro do Waze alerta sobre os limites de velocida-
de e ajudar a evitar multas. Esse recurso mostra a veloci-
dade do carro em tempo real e envia alertas quando o 
usuário estiver dirigindo acima do limite, proporcionando 
corridas mais seguras de uma forma simples.

O Waze também pode ajudar os usuários a evitar 
multas por rodízio veicular! Para que o aplicativo guie 
o motorista com base na política de restrição de vias 
da cidade, basta adicionar os dois últimos números da 
placa do carro e navegar sem stress durante a semana. 
Para configurar esse recurso, vá para Menu > Confi-
gurações > Navegação > Rodízio veicular e adicione a 
informação da placa do veículo.

Opções de rota
Se o motorista não é um grande fã de estradas de terra, 

vias expressas ou de pedágios, isso não é um problema 
para o Waze! Os usuários podem evitar esses caminhos, 
criando rotas como eles preferirem. Além disso, o app per-
mite escolher o tipo de rota: a mais rápida ou a mais curta. 
Para isso, basta ir até Menu > Configurações > Navegação 
e customize a rota de acordo com as opções disponíveis.

Lembrete de Criança ajuda você a não esquecer 
nada no carro

Lembrete de Criança é um alerta personalizável que 
aparece quando o motorista chega ao destino. Além de 
lembrar os passageiros de pegar seus objetos no carro, ele 
é útil para qualquer coisa que precise ser lembrada de fazer 
após uma longa viagem de carro. Para ativar, basta acessar 
o Menu > Configurações > Ativar o lembrete. Para persona-
lizar a mensagem, o usuário deve selecionar “Mensagem 
personalizada”, digitar o texto e clicar em “Pronto”.

Sincronize o seu calendário
É fácil sincronizar seus calendários (como o do Facebook 

e o do Google) com o Waze para sempre saber quando é 
hora de pegar um passageiro que agendou viagem. Esse 
recurso também permite agendar um Percurso Planejado, 
para que os motoristas se planejem com antecedência para 
chegar no horário de forma simples.

Para ativar o recurso, vá até Menu > Configurações 
> Percursos Planejados > ative “Sincronizar Agenda”. 
Para agendar um Percurso Planejado, vá para Menu 
> Percursos Planejados > Planejar percurso > digitar 
o endereço na barra de pesquisa > Escolher o horário 
de chegada no destino e apertar “Salvar”. 

Dicas para não ficar parado 
no trânsito com o Waze
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS 
Pirelli Firestone Goodyear Bridgstone 
Michelin Carros Pick ups e utilitários 
Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom 
preço  Fone.: 2081-2404 WhatsApp: 9 
9585-6727 www.pescapneus.com.br

Dificuldade para conseguir alvarás, emprego ou parti-
cipar de concursos públicos por causa de antecedentes 

criminais? Se você já cumpriu sua pena ou  foi absolvido, 
regularizamos sua situação e limpamos seu atestado de 

antecedentes!

RC Assessoria Jurídica: 
11- 3438 8866

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL

A Folha do Motorista divulga a 
lista de transferências de alvarás 
deferidas e indeferidas publica-
das no Diário Oficial. Se a sua 
transferência foi aceita, você tem 
um prazo de 90 dias, a partir da 
publicação, para procurar o DTP 
(Departamento de Transportes Pú-
blicos). Para realizar a transferência 
o interessado deve pagar uma taxa 
que está em torno de R$ 9.700. 

Diário Oficial de 29/11/16
2016-0.075.577-8 Elpidio Marques 

Sobrinho - Transferência de Alvará de 
Estacionamento N. 001.335-23. Defe-
rido.

2016-0.093.622-5 MANOEL GUINATI 
NETO - Transferência de Alvará de Esta-
cionamento N. 030.152-20. Deferido.

2016-0.105.044-1 LUIZ CARLOS 
BORGES - Transferência de Alvará de Es-
tacionamento N. 001.302-22. Deferido.

2016-0.108.965-8 Carlos Alberto 
Alves Da Silva - Transferência de Alva-
rá de Estacionamento N. 043.501-20. 
Deferido.

2016-0.120.099-0 Manuel Emidio 
Ferreira - Transferência de Alvará de Es-
tacionamento N. 040.920-23. Deferido.

2016-0.123.903-0 Maria Cleonice 
De Oliveira Exposto - Transferência de 
Alvará de Estacionamento N. 042.303-
29. Deferido.

2016-0.143.032-5 Gilson Fagundes 
Carriero De Andrade - Transferência 

Processos deferidos e indeferidos para transferência de alvará
de Alvará de Estacionamento N. 
003.354-28. Deferido.

2016-0.181.568-5 Sidnei Antonio 
De Almeida - Transferência de Alvará 
de Estacionamento N.029.497-25. 
Deferido.

2016-0.183.761-1 Oliveiros Fran-
cisco De Souza - Transferência de Al-
vará de Estacionamento N. 022.360-
28. Deferido.

2016-0.185.786-8 Claudia Regina 
Dos Santos Oliveira - Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
044.653-26. Deferido.

2016-0.185.945-3 Rafael Nunes 
Pinder - Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 001.782-25. 
Deferido.

2016-0.187.635-8 Jose Roberto 
Rodrigues - Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 012.606-26. 
Deferido.

2016-0.194.734-4 Nilmar Hen-
rique - Transferência de Alvará de 
Estacionamento N. 034.826-26. 
Deferido.

Diário Oficial de 06/12/16
2016-0.104.546-4 Joao Luis Sidor 

Deferido Transferência de Alvará de 
Estacionamento N.023.584-25

2016-0.118.285-2 Alberto Kru-
mins Deferido Transferência de Alva-
rá de Estacionamento N. 004.061-20 

2016-0.138.831-0 Wilton Barboza 
Silva Santos Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
040.936-23.

2016-0.165.235-2 Ronaldo Brito 
Deferido Transferência de Alvará de 
Estacionamento N. 021.208-28

2016-0.172.843-0 Vardeniz Ro-
cha Da Silva Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
010.345-29 

Ento Do Presente. 2016-0.182.114-
6 Reginaldo Candido Vieira Deferido 
Ransferencia De Alvara De Estaciona-
mento N. 023.332-28

2016-0.182.881-7 Edival Silva Pe-
reira Deferido Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 008.840-22

2016-0.190.824-1 Hugo De Souza 
Oliver Deferido Transferência de Al-
vará de Estacionamento N. 003.034-
29

2016-0.240.328-3 Welington Gon-
calves Ferreira Indeferido Transferên-
cia de Alvará de Estacionamento N. 
020.681-25

Diário Oficial de 07/12/16
2016-0.123.233-7 Marlon Luiz Du-

tra Deferido Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 032.019-29

2016-0.147.676-7 Valquiria Ca-
nelli Deferido Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 013.058-24

2016-0.181.866-8 Maria Lucia Dos 
Santos Gomes De Menezes Deferido 
Transferência de Alvará de Estaciona-
mento N. 013.409-21

Diário Oficial de 09/12/16
2015-0.230.252-3 Marluce Mar-

tins Dos Santos Da Faia Indeferido 

Transferência de Alvará de Estacio-
namento N. 022.757-24

2015-0.271.226-8 Denis Verissi-
mo Da Silva Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
029.686-22

2016-0.013.847-7 Juliano Andre 
Lopes De Souza Indeferido Transfe-
rência de Alvará de Estacionamento 
N. 041.881-28

2016-0.068.385-8 Jaime Caval-
cante Pinheiro Deferido Transferên-
cia de Alvará de Estacionamento N. 
010.681-21

2016-0.140.789-7 Marlene Ba-
tista De Moraes Cocco Deferido 
Transferência de Alvará de Estacio-
namento N.018.531-20

2016-0.148.553-7 Marcos Ro-
berto De Souza Medeiros Deferido 
Transferência de Alvará de Estacio-
namento N. 008.807-28

2016-0.155.795-3 Hamilton Ce-
sar Pereira Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
004.244-20

2016-0.180.759-3 Ivany Silva Jar-
dim Deferido Transferência de Alvará 
de Estacionamento N. 018.938-23

2016-0.188.644-2 Jose Carlos 
Nunes Silva Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
040.418-28

2016-0.192.735-1 Severino Ca-
milo Gomes Deferido Transferência 
de Alvará de Estacionamento N. 
002.322-20

ALUGO ALVARÁ, para carro 0 
km ou seminovo. Ótimo preço, 
Waldemar Mendes Fone: 9.8585-
5988 / 9.4714-6922. 

PROCURO CO-TITULAR UR-
GENTE - Preciso trabalhar ur-
gente!  Tratar Tel: (11) 9.6828-
1200/9.5863-6429.

ALUGO ALVARÁ c/ ponto Vila 
Madalena Tratar Fone: 9.9299-
5744 c/ Hilder.

ALUGO ALVARÁ c/ponto no me-
trô Alto do Ipiranga. Tratar Fone: 
9.9122-3032 c/ Cesari.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE - 
Tratar Tel.: (11) 66828-1200 / 
7726-4620.

ALUGO ALVARÁ ponto Higienó-
polis prox. do Hospital Samarita-
no, carro acima de 2014. Tratar 
Fone: 9.8422-6611 c/ Praisler.

TRANSFIRO ALVARÁ SP, ano 
2014. Tratar Fone: 9.8385-7551 
c/ Claudinei.

VENDO SPIN 2013, c/gás, couro, 
fico com co-proprietário Tratar 
Fone: 9.9413-6739 c/ Gaston.

VENDO SPIN E PROCURO 
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tel.: 
(11) 7726-4620

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE, Hon-
da City 2015 EXL, automática, ou 
vendo o carro e alugo o alvará. Tratar 
Fone:  9.9185-6385 c/ Carlos. 

VENDO VOYAGE E PROCURO 
CO-PROPRIETÁRIO  - Tratar Tel: 
(11) 7820-4320.

TRANSFIEO ALVARÁ c/ ponto no 
Tatuapé 24hs. Praça Silvio Ro-
mero Tratar Fone: 9.8224-5361.

VENDO COBALT E PROCURO 
CO-PROPRIETÁRIO  - Tratar 
Tels: (11) 7820-4320.

VENDO CORSA 2011 c/GNV e 
Alugo alvará Metro São Paulo 
Tratar Fone: 9.8963-9119 c/ 
Willians.

ALUGO SOMENTE ALVARÁ 
ponto 24hs. Z/L (MT.Carrão) Tratar 
Fone:  9.8798-0280 c/ Ângela.

VENDO OU TROCO taxi comple-
to, c/ponto prox. Hospital 24hs. 
aceito proposta  Tratar Fone: 
9.8109-4146(TIM).
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Fim de ano na praia
Com as festas de fim de ano se aproxi-

mando, é o momento de planejar a viagem 
com a família. 2016 foi um ano difícil e, para 
quem está sem dinheiro, comemorar nas 
praias de São Paulo é uma boa pedida.

Com águas cristalinas e areia branca, as 
praias de São Sebastião, no litoral norte, 
estão entre as mais bonitas de São Paulo e 
são uma excelente opção para quem busca 
um final de semana agradável.

As Praias Toque-Toque Grande e Peque-
no são conhecidas como um “paraíso na ter-
ra”. Localizadas a 13km do centro da cidade, 
são os refúgios para uma viagem relaxante. 
A primeira é núcleo de pesca artesanal da 
cidade. Cercada por costões que proporcio-
nam aos visitantes um cenário belíssimo, a 
praia reserva natureza exuberante e muita 
tranquilidade. Os visitantes não podem 
deixar de conhecer a Cachoeira de Toque 

Toque Grande, que forma uma linda piscina 
natural com sua enorme queda d’água.

Sua irmã, a Praia Toque-Toque Pequeno 
foi uma vila de pescadores que se transfor-
mou em praia. Hoje, atrai familias e casais 
por sua tranquilidade e mar calmo. Cercada 
de Mata Atlântica, com água cristalina e 
gelada, a praia é tão boa que até foi reco-
mendada pelo NY Times. Embora conheci-
da, a enseada é reservada. Além da beleza 
natural, as casas na beira da praia e a vila de 
pescadores dão charme ao local, que conta 
com uma infraestrutura de pequenos bares, 
quiosques e restaurantes para atender os 
turistas.

Um pouco mais distante do centro, há 
44km de São Sebastião, está localizada a 
Barra do Sahy, uma praia aconchegante em 
formato de ferradura. O local conta com mar 
calmo de aguas esverdeadas e uma piscina 

natural no lado sul da praia, formada por 
rochedos do Canto Bravo. Do outro lado, 
está o Rio Sahy, que desagua no mar. Lá 
tambpem é possível conhecer a Capela da 
Vila Caiçara e As Ilhas, local onde vive uma 
pequena comunidade exótica.

As praias de São Sebastião são pequenos 
oásis do litoral norte de São Paulo e ótimos 
locais para relaxar com a família. Com uma 
gastronomia incrível, águas calmas e beleza 
natural, São Sebastião é uma maravilha que 
deve ser desfrutada por todos os paulistas. 
Além disso, a cidade proporciona passeios que 
são uma verdadeira viagem no tempo. O mu-
nicípio tem um Centro Histórico com oito 
edifícios tombados que valem a visita. Entre 
eles, a Igreja Matriz, construída em 1819, a 
Casa da Câmara e Cadeia e a Capela de São 
Gonçalo, que atualmente abriga o Museu de 
Arte Sacra.

São Sebastião é um destino agradável e barato para aproveitar as festas de fim de ano

viagem




