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SMTR distribui apenas

148

Curso para taxistas
será obrigatório
em dezembro

autorizações cassadas a
motoristas auxiliares
Fotos: Cláudio Rangel

Até 31 de dezembro desse ano deverá ser
implantado em todo país um curso específico
para a profissão. A decisão consta na resolução
nº 456 do CONTRAN (Conselho Nacional de
Trânsito), que estabelece o conteúdo mínimo
para o curso de taxista, previsto na Lei Federal
nº 12.468 (inciso II, artigo 3º). Pág. 14

Bandido que matou
seis taxistas no
RS é condenado
há 104 anos

O Rio tem 22.007 motoristas auxiliares. Todos
esperam a prometida liberação das autorizações
cassadas para conquistarem um registro próprio de
taxista. mas somente 148 foram beneficiados. A
Secretaria Municipal de Transportes convocou os
primeiros da lista de espera publicada em 30 de
junho de 2014. Os convocados tem 45 dias para
apresentar a documentação exigida, além da nota
fiscal do veículo, para garantir o seu
direito. Pág. 06

Luan Barcelos da
Silva, de 23 anos, foi
preso e confessou ter
assassinado seis
taxistas em quatro
dias. Em fevereiro ele
foi condenado por três
homicídios, e em 22
de julho por outras
duas mortes na
cidade de Santana do
Livramento. Ainda
resta o julgamento de
mais um assassinato,
e até o momento sua
pena está em 104
anos e 7 meses de
prisão. Pág. 07

Onde adquirir o
seu carro 0 km
Ao adquirir o seu táxi 0
km, consulte os
anunciantes da Folha
do Motorista. Eles
valorizam cada centavo
que você fatura e
contam com
profissionais
preparados para o
atendimento. Pág. 05

Quer vender ou comprar?
Anuncie na
Folha do Motorista!
Não fique pingando
verba em jornais que
nada têm a favor dos
taxistas. Uma linha na
FM dá mais resultado
que páginas em outros
jornais. Fale conosco:
folhadomotorista@uol.com.br
(21) 22526071
2242-8550
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Projeto de lei obriga Detran-RJ a informar
pontuação a taxista semestralmente
Deputado diz que pontos são computados
incorretamente em períodos de 12 meses
Fotos: Cláudio Rangel

Uma preocupação une os
taxistas de todo o Estado – o
excesso e multas. Muitas vezes
o motorista é surpreendido ao

receber notificações de infrações
em locais nunca antes percorridos.
O medo de perder a carteira por
excesso de pontuação faz com que

muitos evitem pontos de táxi como
os do Porto do Rio de Janeiro e da
Avenida Rio Branco. A Criação de
mecanismos de informação aos motoristas com pontos na CNH junto ao
DETRAN-RJ será tema um dos temas
de abertura das sessões da ALERJ a
partir de 5 de agosto. Projeto 2905/
2014 pode ser votado neste dia.
De acordo com o projeto de lei,
o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro deverá criar mecanismos de controle das
pontuações adquiridas por cada
motorista. E estes mecanismos de
informação e controle deverão ser
renovados a cada seis meses, pelo
Detran, não ultrapassando o período de 12 meses. Caso contrário,
um novo procedimento de contagem será implantado, mantendo-se

com isto, a CNH do condutor.
A exceção fica por conta das
infrações que resultem em mortes
ou por motivo de embriaguez.
A iniciativa é do deputado
Dionísio Lins. Ele alega que muitos são os condutores que nem
sequer sabem como ou onde obtiverem seus pontos junto à CNH.
“Atualmente, a falta de informações traz a insegurança e o
despreparo. Por uma ausência de
controle maior, pontos são atribuídos a motoristas em procedimentos
que nem sequer são computados em
período corretos (12 meses). Uma
formalização deste cômputo ou até
mesmo a colocação em página do órgão, trazem sem sombras de dúvida,
uma segurança e controle maiores”,
justificou.

SMTR divulga procedimentos para a obtenção
de autorização definitiva de táxi a auxiliares
Novos autorizatários deverão apresentar
carro novo e documentação em dia
A Secretaria municipal de Transportes divulgou como o motorista
auxiliar deve proceder para obter
autorização definitiva de taxista, desde que esteja na Lista Definitiva de

Motoristas Auxiliares anexada ao decreto 38.875 de 30 de junho de 2014.
Inicialmente, o motorista deverá
aguardar ser convocado pela a SMTR
por meio de portaria da Subsecretaria
de Concessões. Após a
convocação, deverá iniciar procedimento administrativo nos postos descentralizados da SMTR, em
até 45 (quarenta e cinco)
dias, contados da publicação em Diário Oficial, com
a seguinte documentação:
Requerimento assinado
pelo próprio (indicando informações para contato);
Carteira de identidade
ou documento oficial de
identificação com foto
emitida por órgão competente (cópia autenticada);

CPF; CNH (cópia autenticada); Comprovante de inscrição na Previdência
Social como motorista de táxi; Comprovante de Residência (máximo 90 dias
em nome do próprio ou,na impossibilidade, comprovante acompanhado de
atestado de declaração, com firma reconhecida, do declarante); Certidões
Criminais do 1º ao 4º Ofícios (originais)
conforme Resolução SMTR nº 2.368/
2013; Imposto Sindical atualizado; nota

fiscal de novo veículo.
Depois da apresentação desta documentação, o motorista auxiliar deverá aguardar o deferimento do pedido através da publicação no Diário
Oficial, juntar o CRLV (cópia autenticada) ou Nota Fiscal do Veículo no
processo inaugurado.
O auxiliar que não conseguir cumprir as exigências perderá a vez para
o motorista seguinte da lista.
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Depois da Copa
Depois da Copa do Mundo de Futebol, os brasileiros se preparam para novos eventos. As Olimpíadas de 2016 começam a
mobilizar autoridades e a estimular as expectativas da população, não só do Rio de janeiro, mas de todo o Brasil.
Principalmente depois e que as expectativas negativas não
se confirmaram e o País foi bem avaliado pelos visitantes que
aqui estiveram.
No Rio, 886 turistas visitaram a cidade durante a Copa. Destaque para o grande número de argentinos, chilenos e outros sulamericanos que vieram prestigiar suas equipes. As ruas do Centro da Cidade e de Copacabana ‘falavam’ idiomas diversos. Segundo dados econômicos, os gastos de estrangeiros subiram 76%
durante o mês de junho.
Para o próximo grande evento, os preparativos já começaram. Os cursos de especialização direcionados a taxistas precisam preparar ainda mais a categoria para receber esses turistas.
Certamente, o número será bem maior. Outros esportes se juntarão ao futebol em busca das medalhas de ouro.
Foi uma festa, e muito lucrativa para alguns setores. Mas os
longos feriados e paralisações provocaram uma estagnação econômica. Ao final de julho, algumas empresas ainda reclamavam
da falta e movimento. Taxistas têm prejuízos em feriadões, já que
boa parte da população se retira da cidade, que em certos pontos fica deserta.
Depois do ‘amortecimento’ das atividades industriais e comerciais, o Estado retorna aos poucos à vida. O desafio nesta
reta final de 2014 é superar as expectativas de inflação alta e
juros elevados. A solução é trabalharmos ainda mais. Assim, conseguiremos esquecer a goleada de sete a um sofrida por nossa
Seleção no principal torneio de futebol do mundo.
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DETRAN-RJ promove novo curso
de capacitação para taxistas
Inscrições gratuitas devem ser feitas no site
do órgão por taxistas registrados
Foto: Cláudio Rangel

Em concordância com a legislação
federal, o Código Disciplinar exige
qualificação aos taxistas do Rio de
Janeiro. Para cumprir a exigência, o
Detran-RJ abriu inscrições para a 6ª
edição do curso “Táxi, corrida para
o futuro”, que tem como objetivo capacitar os profissionais da categoria
para as Olimpíadas de 2016.
As inscrições devem ser feitas na
internet no site do Detran. São 70 vagas e as aulas começam dia 4 de agosto de 2014.
O curso é gratuito e será ministrado
em dois turnos com as seguintes disciplinas: legislação de trânsito, inglês básico,

espanhol básico e noções de turismo.
A realização é do Detran em parceria com a Fundação de Apoio à
Escola Técnica (FAETEC). O Projeto desenvolvido desde 2010 também visa capacitar os taxistas para a
redução do risco no trânsito, o desenvolvimento do turismo e a promoção da condução exemplar.
As aulas serão realizadas na Escola Pública de Trânsito do
DETRAN, localizada na Avenida
Mem de Sá, nº 163, Lapa. Quem
completar toda a carga horária obrigatória e for aprovado nas disciplinas receberá um certificado.

Técnico da seleção já foi taxista
José Pekerman, argentino de nascimento e atual técnico da seleção
colombiana de futebol, já foi taxista em
Buenos Aires. Após anos atuando
como jogador profissional na Colômbia, um problema no joelho o afastou
definitivamente dos gramados aos 28
anos. Para sobreviver, Pekerman se
tornou taxista.
Mesmo dando duro no táxi, correndo todos os riscos que a profissão
oferece, o técnico conciliou o trabalho com a missão de buscar jovens
talentos para o Argentino Juniors, clube que o revelara. Tempos depois, ele
recebeu a proposta de comandar a
captação e formação de jogadores, e
descobriu para o time Batista, Redondo, Cambiasso e Riquelme.
Seu trabalho foi reconhecido, e escolhido para o comando da seleção

sub-20, Pekerman foi bicampeão do
mundial da categoria, além de levantar um título com a seleção sub-17,
tudo em um período de seis anos. Entre os nomes que revelou estão Sorín,
Colocchini, Milito, Burdisso, Aimar,
Saviola e Aguero. Em 2004,
Pekerman se tornou técnico da seleção profissional argentina.
Em 2012, o técnico aceitou o desafio de treinar a equipe da Colômbia, que tentava voltar a uma Copa
do Mundo depois de 12 anos.
Ele trabalhou o psicológico dos
jogadores, e conseguiu trazer a seleção colombiana para a Copa do
Mundo no Brasil. O técnico chama
atenção porque, mesmo argentino,
canta o hino colombiano junto com
os torcedores.
Fonte: UOL
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VEJA ONDE ADQUIRIR
O SEU TÁXI 0 KM
As empresas que privilegiam os táxis merecem a sua preferência, quer na troca
de carro ou na manutenção de seu táxi. Procure os anunciantes da Folha do Motorista: são 30 anos em favor da categoria.
As isenções de impostos são um facilitador no momento da troca do veículo usado para aquisição de um novo carro. O percentual de desconto varia de acordo com
o modelo escolhido, mas só é garantido quando a compra for realizada diretamente
nas concessionárias.
O financiamento através do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) do Banco
do Brasil, com atendimento em todo o país, está novamente ativo, e também é um
atrativo para a aquisição de um veículo novo.
As Olimpíadas em 2016 estão chegando. A frota de táxi precisa ser renovada,
para a segurança do passageiro e maior faturamento do taxista. O táxi é o cartão de
visita da cidade, e com ele o turista terá o primeiro contato e se deslocará, a passeio
ou a negócios. É necessário que o taxista invista em seu instrumento de trabalho, para
atrair cada vez mais passageiros e causar uma boa impressão para todos que visitarão o Rio de Janeiro.
Foto: Cláudio Rangel
“Quando você entra em uma loja ou concessionária que têm interesse na atividade
do taxista, de imediato nota-se a diferença no atendimento. Além disso, nesses locais há sempre profissionais preparados para garantir o faturamento de
um carro zero quilômetro com isenção dos impostos”, orientou a redação.
A isenção do IPI é válida até o dia 31 de dezembro de 2016, e do ICMS até 31 de dezembro de 2015. Os motoristas que estão ingressando na praça
terão direito às isenções após 12 meses.

Página 6

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

de 28/07 a 17 de agosto de 2014

SMTR distribui a auxiliares apenas 148
autorizações de táxi que haviam sido cassadas
Portaria revela que o número é o total disponível na Secretaria
Dos vinte e dois mil e sete motoristas auxiliares do Rio de Janeiro,
apenas 148 foram beneficiados pela redistribuição das autorizações de
táxi na capital fluminense. A Secretaria municipal de Transportes do Rio
de Janeiro convocou os primeiros da lista de espera que havia sido
publicada em 30 de junho de 2014. Com isso, os convocados devem
comparecer aos postos de atendimento em 45 dias com toda a documentação exigida, além da nota fiscal do veículo.

O convocado que deixar de apresentar a documentação e o comprovante de aquisição de um novo veículo perderá direito à autorização
e cederá a vez para o próximo da lista.
De acordo com a portaria TR/SUBC 01 de 23 de julho de 2014, as
autorizações distribuídas correspondem ao total de cassadas disponíveis no cadastro da SMTR. O prazo máximo para a conclusão de todo
o processo é de 180 dias, segundo a Secretaria.

Veja se o seu nome está na lista:
1 - CARLOS EDUARDO COSTADEASSIS
2 - JOSE MAURO DA CRUZ
RODRIGUES
3 - CASSIO BERNARDO LIMA
4 - MARCO ANTONIO CAMPOS DE
VASCONCELOS
5 - WANDERLEY COELHO
GUIMARAES
6 - PAULO PECANHA RIBEIRO FILHO
7 - NADIA MACHADO NOGUEIRA
8 - RENATO PAIS VIEGAS
9 - FRANCISCO GALVAO PEREIRA
10 - MARCOS IVAN DE SOUZA
11 - CELSO MARCELINO ROMAO
12 - MAURO MARTINS RUFINO
13 - FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS
14 - CICERO ALVES PEREIRA
15 - JOSE ROBERTO SALERNO
16 - FRANCISCO ITAMAR DE OLIVEIRA
17 - JOSIAS DOS SANTOS FALCAO
18 - EDSON ROBERTO MATTOS RIBEIRO
19 - VALDIR JOSE DE PAULA
RANGEL
20 - GENESIO ANTONIO ALVES
21 - JAIRO DA SILVA SIQUEIRA
22 - OSWALDO CARLOS DA FONSECA
23 - EDYNAWY MARIA SARAIVA DE
ARAUJO
24 - HERBERT GENTA DOS SANTOS
25 - MARCO LUIZ VIEIRA DE FARIA
26 - JORGE SA DE SOUZA
27 - JONAS FREDERICA DE OLIVEIRA
28 - ANDERSON DE CARVALHO MANILHA
29 - ANTONIO DE PAIVA GUIOMAR
30 - MARCO AURELIO HERSEN DE
ANDRADE
31 - RICARDO DOS SANTOS PINTO
32-MARCIOLUIZDACRUZDESOUZA
33 - ISMAEL FERREIRA LIMA FILHO
34 - JORGE LUIZ DE SOUSA
35 - MAXWELL WANDERSON G. DO
NASCIMENTO
36 - MARCELO MOREIRA MOTA
37 - MARCILIO COSME MENDONCA
38 - RICARDO OLIVEIRA SILVA
39-VICENTEJOSEPEREIRADACUNHA
40 - NELSON PASSARELI

41 - ROBSON ARAUJO PORTO DO
NASCIMENTO
42 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA PORTAS
43 - WILSON RODRIGUES DA CUNHA
JUNIOR
44 - PAULO KOCH TRINDADE
45 - SERGIO ROSA RODRIGUES
46 - RICARDO HENRIQUE DE SOUZA
SILVA
47 - FABIANO PEREZ RAMOS
48 - JOSE MARIO MORAES
DAMASCENO
49 - AMILTON FLORES DE ARAUJO
50 - ALTEMIR DA MATTA FLIESS
51 - MARCOS RANDER JORGE DE
MELLO
52 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
53 - SERGIO ALVES DA COSTA
54 - JULIO AUGUSTO SILVA
MONTEIRO
55 - WILSON HENRIQUE DOS SANTOS
56 - HENRIQUE DOS SANTOS LOPES
57 - LUIZ MANOEL MARTINS PASSOS
58 - JOSE AUGUSTO SOBREIRA
VIEIRA
59 - GUARANY RAMOS DE ALMEIDA
60 - JOSE RAIMUNDO BOGEABATALHA
61 - RENATO DA COSTA FERREIRA
62 - ALEXANDRE CARDOSO
PACHECO
63 - JOSE ELIAS RODINO
64 - JOSE ROMILDO DE SOUZA
65 - MARCELO MENEZES DE OLIVEIRA
66 - DJALMA RIBEIRO DA ROCHA
67 - MARINAZIO DO NASCIMENTO
MEDEIROS
68 - MARCELO ARIZA FERREIRA
69 - LUIZ DE SOUZA COSTA
70-CARLOSALBERTOFERREIRAPEDRA
71 - VICTOR DA SILVA PEREIRA
72 - JULIO CESAR LOPES DE
ALMEIDA
73 - PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA
74 - ARI BANDEIRA ARAUJO
75 - MARCIO ALVES DE CARVALHO
76 - LUIZ FERNANDO ROSAS DA SILVA
77 - FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
78 - LEONIS DE LIMA ARAUJO

79 - JOCEL LIMA TRAVASSOS
80 - HIRTEVAN MORAIS DA SILVA
81 - EDUARDO NUNES EVANGELISTA
82 - SERGIO BARBOSA DA SILVA
83 - ANTONIO CLAUDIO BARRETO
84 - RODRIGO GAVIORNO MAIA DE
CASTRO
85 - GUSTAVO DA SILVA LIMA
86 - ROBERTO RANGEL BIRINDIBA
87 - VALMIR FERREIRA DA CUNHA
88 - PAULO ROBERTO GONCALVES
RIBEIRO
89 - JOSE EDUARDO RODRIGUES
90 - SEBASTIAO MAGALHAES DE
SOUZA
91 - EMANOEL DEAGUIAR CARREIRA
92 - CARLOS LEONARDO TENAN
BORBA
93 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES
DE ARAUJO
94 - ANTONIO AMELIO DE OLIVEIRA
95 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DA
SILVA
96 - SILVIO DIAS MOSI
97 - ROBERTO ROMERO NUNES
98 - RICARDO SANTOS DE LIMA
99 - WILLIAM MIRANDA OLIVEIRA
DA SILVA
100 - ANTONIO ULISSES DE OLIVEIRA FILHO
101 - SIDINEI DE OLIVEIRA LOUREIRO
102 - MAX ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
103 - JOSE CICERO DA SILVA
104 - EDSON XAVIER ALVES
105 - GEORGE EDWARD MENDES
FREIRE
106 - CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
JUNIOR
107 - ELSON FEITOSA MENDES
108 - VANDIR GAMA DOS SANTOS
109 - EDSON LUIZ SALLES DE JESUS
110 - NILTON FRANCO
111 - JOSE GONCALVES DE SA
112 - GILBERTO CRAVEIRO DE A.
JUNIOR
113 - MARLONIO FERREIRA DA
COSTA
114 - PAULO SERGIO EMILIANO ALVES

115 - JESUS JUSTO MATO MIRA
116 - ADEGILSON JOSE VENANCIO
117 - IRANI DE ARAUJO LIMA
118 - JOSE JOILSON NUNES
119 - JORGE GARRITANO
120 - MARCIO BARBOSA FERREIRA
121 - CARLOS FELIPE CARNEVALE
SILVA
122 - DULCINEIA ESTULANO
ESPINOLA
123 - LUIZ ANTONIO ALVES
124 - SERGIO FARIA DE SOUZA
125 - SERGIO SANTOS DA SILVA
126 - JOSE CONSTANTINO
127 - ANTONIO CARLOS BOAR
128 - SERGIO LUIZ JESUS DA SILVA
129 - PAULO DE MOURA ARAUJO
130 - M A R I N I LTO D E S O U Z A
DAVID
131 - JOSE DE OLIVEIRA FILHO
132 - FRANCISCO JORGE FERREIRA
MOTTA
133 - ALEXSANDRO PEREIRA
GONCALVES
134 - MARIO CORREIA DIAS
135 - CARLOS ROBERTO GABRIEL
BASTOS
136 - PEDRO PAULO JOTTA
137 - DIMAS GONCALVES DE
SOUSA PEREIRA
138 - EDSON APOLINARIO DOS
SANTOS
139 - PEDRO PAULO DOS SANTOS
CASCARDO
140 - MANOEL CELESTINO BOLONHA
141 - ELY DA SILVA SOBREIRO
142 - MARCIO DE OLIVEIRA
MENDONCA
143 - PAULO DENIS CASEIRO
RODRIGUES
144 - CICERO DE SOUSA
145 - MAURO CUNHA NETO
146 - MARCO AURELIO AMANCIO
DA COSTA
147 - ALEXANDRE TEMPORAL
JUNIOR
148 - CRISTOVAM DE AZEREDO
RIBEIRO
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Assassino de seis taxistas no
RS é condenado a 104 anos
Luan Barcelos da Silva cometeu
seis assassinatos em apenas dois dias
Em abril do ano passado Luan
Barcelos da Silva, de 23 anos, foi
preso e confessou ter assassinado seis
taxistas em quatro dias. Em fevereiro
ele já havia sido condenado por três
homicídios em Porto Alegre, e em 22
de julho foi condenado por outras
duas mortes na cidade de Santana do
Livramento. Ainda resta o julgamento de mais um assassinato, mas
até o momento sua pena está em
104 anos e 7 meses de prisão em
regime fechado.
Na noite do dia 28 de março
de 2013 Luan se passou por passageiro e entrou em um táxi em
Santana do Livramento. Com um
revólver calibre 22, disparou dois
tiros na cabeça do taxista Hélio

Beltrão Pinto, sem anunciar o assalto. Na mesma noite, em pouco
menos de duas horas, matou outros
dois taxistas: Márcio Oliveira e
Enio Lecina.

Dois dias depois, já em Porto
Alegre, Luan assassinou mais três
taxistas em um período de uma hora.
As vítimas foram Edson Borges,
Eduardo Ferreira Haas e Claúdio Go-

mes. Os taxistas tinham entre 31 e 59
anos, e Luan afirmou que matou porque queria dinheiro, mas temia ser reconhecido. Das seis vítimas, o assassino roubou R$ 870.

Opinião de Salomão Pereira
Os crimes contra taxistas se proliferam pelo Brasil. Os profissionais procuram se proteger de várias formas, e
algumas cidades, como Porto Alegre, contam com a instalação de cabine de segurança nos táxis. Outras localidades
aderiram ao uso de câmeras do tipo DVR veicular, onde a imagem do passageiro fica registrada no próprio aparelho,
que é instalado em algum lugar do veículo.
Em São Paulo criei a câmera de segurança para táxis, que armazena as imagens do interior do carro em um
servidor. Essa é a forma mais segura, porque mesmo que o veículo seja roubado ou destruído as imagens já estarão
registradas.
Além disso, ao adquirir a câmera de segurança o taxista coloca um selo em seu carro, avisando sobre o
monitoramento. Não basta instalar um aparelho para gravar imagens. O selo, junto com a câmera, inibe a ação do
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Cláudio Cinti – taxista na TV e na vida
real cria samba para a categoria
Dia a dia na praça carioca serve de inspiração ao artista no espetáculo Bandeira 2
Depois de interpretar taxistas na
TV e no Cinema, o ator global Cláudio Cinti resolveu experimentar a profissão na prática. Há quatro anos ele
alterna as atividades diante das
câmeras com o atendimento a passageiros pelas ruas do Rio de Janeiro.
A experiência inspirou o ator-taxista
a levá-la para a música. Cinti percorre as
casas noturnas com o show Bandeira 2,
em que apresenta sambas e histórias inspiradas na praça carioca.
Cláudio Cinti revela que adotou o
táxi como segunda profissão. Ele
atuou em filmes como Cidade dos
Homens, Os Caras de Pau, os Normais: O Filme, da Central Globo de
Produção. É presença em novelas a TV Globo. No youtube, interpreta o personagem Batista, o
Taxista, com histórias engraçadas

vividas pela categoria.
“Sou Taxista, meu amor, Sou
taxista. Não cobro no tiro, não nego
corrida, comigo ninguém fica na pista”. Este é o refrão de sua música de
trabalho, um samba em homenagem ao
motorista de táxi.
Outro samba que promete tem o
nome de “Tá Tudo Certo Pra Dar
Merda”. Uma sátira crítica a fatos do
cotidiano do carioca. Versos como
“Bum Bum Bum explodiu mais um
bueiro” dão a tônica crítica de um
momento vivido pelo morador do
Rio, quando os bueiros explodiam
sem dar sinal.
No Youtube, Cinti publicou a sua
última viagem pela via Perimetral, elevado derrubado pela Prefeitura em 2
de novembro de 2013. Desta vez, não
é ficção. Trata-se de uma descrição da

história do viaduto que por dezenas de
anos serviu ao carioca.
Quando perguntado dos motivos
que levam os autores de TV ou do
Cinema a mostrarem taxistas de forma
pejorativa, Cinti discorda. Ele diz que
as novelas são vistas basicamente por
público das classes C e D. Por isso é
dado o enfoque mais popular aos personagens.
“Bandeira 2 – História de Um
Taxista” é um stand-up & Samba (espetáculo de humor com música) cuja
apresentação inicial foi marcada para
o dia 25 de julho, no Centro Cultural
Carioca, casa localizada na Rua do
Teatro. A locução é de Leandro
Hassum, com direção de Alexandre Régis, direção musical de Zé
Maurício. Cláudio Cinti é acompanhado de banda.

Foto: Cláudio Rangel

de 28/07 a 17 de agosto de 2014

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

Página 9

Página 10

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

de 28/07 a 17 de agosto de 2014

Campeonato de futebol entre
taxistas começa em agosto
Intertáxi deste ano tem como tema a Copa do Mundo de futebol
Fotos: Cláudio Rangel

A bola vai rolar no dia 2 de agosto para
o campeonato Intertáxi de Futebol Society
de 2014 no Clube Pau Ferro, evento
promovido pelo Grupo Eurobarra
e pela Fiat.
O torneio é inspirado na Copa do
Mundo. No dia 23 de julho, as
cooperativas e times receberam os
uniformes que reproduzem os mesmos
usados pelas seleções oficiais que
disputam o torneio da FIFA.
Campeã do ano passado, a equipe da
Táxi Cachambi recebeu as cores da
campeã do mundo, a Alemanha. Nega fala
da coincidência:
“Vamos brigar de igual para igual.
Como sempre, respeitando todos.
Independente de estarmos com a camisa
da Alemanha, nós vamos disputar com
igualdade. Que prospere para Cachambi
como prosperou para a Alemanha.
Estou feliz”, disse.
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Taxista denuncia a ação de ‘cracudos’
na Rodoviária Novo Rio
Um deles quebrou o para-brisa de uma viatura porque o taxista se recusou a dar dinheiro
Desde que as obras no entorno
da Rodoviária Novo Rio começaram, a prefeitura tem sido alvo de
reclamações por parte de taxistas
e usuários por ter colocado o ponto distante do local original. Passageiros são obrigados a andar por

cerca de 150 metros até o ponto de
táxi, enfrentam chuva e buracos no
calçamento, sem que qualquer medida seja tomada. A situação ficou
ainda mais grave com a ação de desocupados. Um deles chegou a quebrar o para-brisa da viatura 049 depois de pedir dinheiro ao
taxista.
Para agravar ainda
mais a situação, o afastamento dos táxis da
baia original facilita a
ação de desocupados
junto aos passageiros,
como conta o taxista
Juarez Guimarães:
“ O passageiro tem que
andar 150 metros para
pegar o táxi e a prefeitura
nada faz. O taxista 049,
Luiz Valter, teve o parabrisa quebrado por um
‘cracudo’ depois de recu-

sar a dar dinheiro para ele. Tem uns
oito deles angariando passageiros fazendo o sinal do táxi como se fosse o
dono da Rodoviária. Eles botam jalecos e pedem dois reais, cinco reais
para levar passageiro ao táxi. A que
ponto chegamos!”.
Fiscalização
Depois de muitas reclamações, agentes da Secretaria Municipal de Ordem
Pública (SEOP) e da Secretaria Municipal de
Transportes (SMTR), com
o apoio de guardas municipais, realizaram uma
operação conjunta para
coibir o transporte ilegal no entorno da Rodoviária Novo Rio. A
operação aconteceu
no domingo, 20 de julho de 2014.
Durante a fiscalização,

que vistoriou 50 táxis que circulavam no entorno da rodoviária, os
agentes aplicaram 25 multas, lacraram 18 veículos e rebocaram outros três por irregularidades, como
falta de documentação e ausência
de taxímetro.
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Curso preparatório para taxistas
será obrigatório em dezembro
Muitas capitais e municípios brasileiros não oferecem preparo para os
taxistas, mas, até 31 de dezembro
desse ano, deverá ser implantado em
todo país um curso específico para a
profissão. A decisão consta na resolução nº 456 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), que estabelece o conteúdo mínimo para o
curso de taxista, previsto na Lei Federal nº 12.468 (inciso II, artigo 3º).
“Tenho certeza que muitos taxistas,
sindicatos e o próprio poder público
ainda não têm o conhecimento necessário sobre a exigência da Resolução
456”, afirmou o sindicalista, presidente da Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo, José Fioravante.
“A profissão de taxista existe há
mais de 100 anos, mas era considerada um ‘bico’ antes da lei que a re-

gulamentou a profissão, em
2011”, lembrou o presidente
da Federação.
Curso terá o mesmo
conteúdo em todo o Brasil
Na resolução nº 456,
o CONTRAN considera importante garantir aos taxistas
a aquisição de conhecimentos, a padronização de ações
e a segurança no trânsito. O
curso terá validade em todo
o território nacional, carga
horária total de 28 horas/aula
e não exclui outras exigências estabelecidas pelo órgão
autorizatário local.
Nas cidades onde já há o curso,
como São Paulo, as escolas
credenciadas pela prefeitura deverão
ser mantidas, talvez com alguns ajus-

tes. Em São Paulo um taxista só pode
trabalhar na praça após a conclusão do
curso e expedição do Condutax, fornecido pela prefeitura, através do De-

partamento de Transportes Públicos
(DTP). No Rio de Janeiro a Prefeitura está credenciando empresas para
a aplicação dos cursos.

Cresce o interesse dos
taxistas por câmeras no táxi
A última edição do jornal Folha do
Motorista, com a reportagem sobre o
taxista Sérgio Braidotti, que instalou
câmera de segurança em seu táxi e
acredita que se livrou de um assalto,
foi bastante comentada. A redação recebeu mais de cem ligações e vários
e-mails de taxistas, de vários estados
do Brasil, interessados na instalação do
sistema em seus táxis.
A produção do Jornal Nacional também visitou a Folha do Motorista e gravou uma matéria com Salomão Pereira,
juntamente com o taxista Antonio Carlos
Paiva, que possui a câmera em seu táxi, e
o responsável pela empresa Cerruns, Edson Simizo, que desenvolveu o equipamento. Em breve a reportagem irá ao ar.
Câmera de segurança:
tecnologia a serviço da categoria
Pensando na segurança da categoria, Salomão Pereira e a empresa
Cerruns desenvolveram a câmera de
segurança para táxis, com
armazenamento de imagens em uma
central. Mesmo que o carro seja roubado ou destruído, a identificação do

criminoso estará registrada.
Para orientar o passageiro, um
selo informa sobre a filmagem: Este
veículo está sendo monitorado,
com registro de imagem transmitido para uma central.
As câmeras veiculares do tipo
DVR existentes no mercado armazenam as imagens dentro do próprio
equipamento, trazendo risco para o
taxista. Para recuperar as imagens, o
assaltante pode optar por destruir o
carro, ou mesmo se livrar da vítima.
Interessado em câmera de
segurança para o seu táxi?
O taxista pode utilizar a linha do
seu próprio aparelho smartphone,
adquirindo apenas outro aparelho,
sem linha, para uso da câmera. O
custo do armazenamento das imagens
e manutenção de todo o sistema é de
R$ 45 ao mês. A instalação do equipamento sai por R$ 250, e pode ser
parcelada em três vezes sem juros.
Entre em contato:
11 2081-1015
salomaosilva@terra.com.br
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Paralisação dos sistemas do Denatran provoca
alterações no atendimento do Detran
Veículos com finais de placa 4 e 5 terão prazo estendido até 31 de agosto
A Paralisação dos
sistemas do Serviço Federal de Processamento de
Dados (Serpro) nos dias
26 e 27 de julho de 2014
provoca mudanças no
atendimento do Detran a
taxistas. O órgão teve que
cancelar as vistorias do
domingo reservado para a
categoria.
O Detran informou informa que alterou o calendário devido a preocupação com o conforto dos
clientes. Com isso, quem
estava agendado nos dias
de paralisação dos postos
de vistoria poderá realizar
normalmente o procedimento, mas, em razão da
interrupção, só receberá o

documento do veículo vistoriado a partir da próxima quarta-feira (30/7), nas
mesmas unidades em que foram atendidos.
Para evitar demora, o documento já
estará impresso. Além disso, não haverá necessidade de retornar com o
veículo ao posto.
Quanto aos clientes que preferirem
receber o documento imediatamente
após a vistoria, serão reagendados automaticamente para o sábado seguinte
(2/8), nos mesmos locais e horários.
A interrupção dos sistemas afetou o
setor de habilitação apenas nos cinco
postos abrigados no Rio Poupa Tempo, unidades que funcionam aos sábados. Os clientes agendados para a data
nos referidos postos estão sendo informados de que poderão optar por um
outro dia para a realização do serviço.
A paralisação não impedirá a aplica-

ção, nos mesmos postos, da prova
eletrônica obrigatória para a obtenção
da carteira de motorista, bem como a
entrega de documentos já emitidos.
Outra medida do DETRAN para
diminuir os efeitos da interrupção é a
prorrogação, de 31 de julho para 31
de agosto, do prazo de vistoria dos
veículos com finais de placa 4 e 5.
Foto: Cláudio Rangel
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Expotáxi Brasil
Feira Nacional do Táxi, Fretamento de Passageiros,
Veículos Executivos, Frotistas e Similares
A Expotáxi RJ, que em 2013 levou mais de 5 mil pessoas
para o Centro de Convenções Sul América, cresceu e neste ano
passará a ter um caráter nacional, com representantes de todo o
Brasil. A feira passa a se chamar Expotáxi Brasil – Feira Nacional do Táxi, Fretamento de Passageiros, Veículos Executivos,
Frotistas e Similares, ampliando o alcance do evento para profissionais de diversos ramos ligados ao transporte.
Uma das empresas participantes do evento é a Wappa. A
empresa de aplicativos conta com mais de 250 radiotáxis e já
confirmou presença.
Outra novidade é o local
da feira. Entre
os dias 26 e
28 de setembro de 2014, a
Expotáxi Brasil será realizada
no
Riocentro, o
maior centro
de conven-

ções da América Latina, em uma área total de 8 mil m². Os visitantes poderão conhecer as novidades tecnológicas do setor
automotivo com as principais montadoras, fornecedores de produtos e serviços para empresas de táxis, associações, cooperativas, empresas de fretamento de passageiros, micro-ônibus, vans
de turismo, frotistas, profissionais autônomos, veículos executivos, dentre outros.
O visitante também poderá conferir atrações como exposições, novidades do mercado automobilístico e da indústria
automotiva, test drives em veículos novos, demonstrações técnicas e inovações em mecânica, eletrônica e carroceria, e veículos
adaptados para portadores de necessidades especiais.
Serviço:
Expotáxi Brasil
Data: 26 a 28 de setembro de 2014
Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da
Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Entrada franca: Credenciamento pelo
site do evento ou no local
Site: http://www.expotaxibrasil.com.br
Facebook: http://www.facebook.com/feiraexpotaxibrasil
Twitter: @expotaxibrasil
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Para descontrair...
A ESPOSA ENTRA EM CASA, ENCONTRA O MARIDO
COM UM MATA-MOSCAS E PERGUNTA:
Quantas moscas você já matou?
Matei três machos e duas fêmeas.
Mas como você consegue distinguir o sexo?
Fácil! Três estavam na garrafa de cerveja e duas no telefone.

Capellini à carbonara
Oferecimento: Adria
Ingredientes:
Foto: Divulgação

200 gramas de macarrão
tipo Capellini cozido
30 gramas de bacon em cubos
50 ml de creme de leite
1 ovo
50 gramas de cebola
1/2 dente de alho picado
40 gramas de manteiga
10 gramas de salsa picada
sal e pimenta à gosto
Preparo:
Frite a cebola e o alho na manteiga. Reserve. Frite o bacon em um fio de
azeite, e misture com a cebola e o alho já fritos.
Retorne ao fogo e adicione o creme de leite. Deixe aquecer e adicione o
capellini. Quando estiver bem quente, quebre o ovo, para que ele cozinhe com
o calor da massa (nesse momento já se pode apagar o fogo). Espalhe salsinha
e sirva quente.
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