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PROJETO DO VEREADOR AMIGOS TAXISTAS
Convite
SALOMÃO PODE
AJUDAR TAXISTA COM
PONTUAÇÃO NA CNH
Foto: Mário Sergio Almeida

Comício organizado pelo vereador
Salomão Pereira, será neste sábado (22/
9), a partir das 10h, no Clube CMTC
(Avenida Cruzeiro do Sul, 808). Estarão presentes o governador Geraldo
Alckmin, o futuro prefeito José Serra e
várias autoridades. Vamos reivindicar
a Bandeira 2 no final de ano, a transferência do alvará e a liberação das faixas de ônibus e do corredor da Av. Cupecê. “Compareça e
mostre sua força”, convidou Salomão Pereira. Pág. 15

Foto: Mário Sergio Almeida

Taxista poderá ganhar B. 2, quando
transportar quatro passageiros

Projeto de lei 114/2011, de autoria do nobre vereador Salomão Pereira, pretende
dispor sobre a redução de penalidade na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos
doadores de sangue no município de São Paulo, sem impedir o direito de dirigir, aos que
não cometerem infração gravíssima. Os portadores de patologia também serão beneficiados. O projeto já foi aprovado na CCJ. Pág. 27

Foto: Divulgação

Este direito os taxistas já tinham há anos, mas perderam
por falta de representação. Agora a proposta é defendida pelo
candidato a vereador Salomão

Pereira. “Em Brasília, quando
o táxi transporta quatro passageiros, é usada a Bandeira 2, vamos reconquistar esse beneficio”, defende Salomão. Pág. 28

Russomano volta afirmar que, se
eleito, baixará a tarifa de táxi
O candidato a vereador
Salomão manda um recado
aos taxistas, se eleito preservará os direitos da categoria.

“Não permitirei redução da
tarifa, pelo contrário, vou
trabalhar para aumentar”,
avisou Salomão. Pág. 34

Vem aí a 10ª edição do Feirão do Táxi

Pág. 11

Organizado pela Folha do
Motorista, o evento será realizado em 27 de outubro, no
Clube CMTC, localizado na
Avenida Cruzeiro do Sul, 808
– Ponte Pequena. Pág. 23

“O meu candidato a vereador
dos taxistas, é Salomão Pereira”
Não divida o seu voto, vote

45 500

Pág. 24
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É hora de decidir!
Está chegando o momento de cada cidadão escolher seus representantes do Legislativo nos próximos quatro anos. Para auxiliar na escolha,
vale a pena cada eleitor pesquisar informações sobre cada aspirante ao
cargo de prefeito e vereador.
Neste ano, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), começa a valer nas eleições municipais a Lei da Ficha Limpa
(www.fichalimpa.org.br), aprovada após a mobilização de milhões de brasileiros para combater a corrupção e impunidade no setor público. Essa
importante ferramenta ajudará o eleitor, a saber, quais candidatos realmente estão dispostos a trabalhar em benefício da população.
Por isso, eleitor exerça o seu direito com consciência, avalie com cautela as promessas dos candidatos que estão na disputa. É importante também analisar quais os setores mais carentes da administração, para cobrar
dos candidatos soluções e propostas coerentes para o município.
Comprometido em trabalhar para beneficiar a categoria taxista e a população de São Paulo, Salomão Pereira, concorre a uma cadeira na Câmara Municipal. Quando assumiu o cargo de suplente em 2011, Salomão
sempre lutou em benefício dos taxistas e conseguiu reverter várias situações em favor da classe.
Taxista conheça as propostas e lutas de Salomão Pereira, acesse o site
www.salomaopereiravereador.com.br. A união é fundamental para a
categoria alcançar seu espaço na administração municipal.
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Veículos homologados para
o serviço de táxi da capital
Portaria n.º 099/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da marca GM/CHEVROLET, Modelos SPIN
LS, SPIN LT e SPIN LTZ, para a prestação do Serviço de Transporte Individual
de Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO e
ESPECIAL, na Cidade
de São Paulo.
HELDER PEREIRA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Portaria n.º 162/10-SMT.GAB e, CONSIDERANDO as informações contidas no Processo
Administrativo n.º 2012 – 0.196.560-4, CONSIDERANDO o disposto nos
Decretos Municipais n.º11.518/74, 16.896/80, 22.015/86, e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas categorias
COMUM, COMUM RÁDIO e ESPECIAL, o veículo da Marca GM/
CHEVROLET, Modelos SPIN LS, SPIN LT e SPIN LTZ, sendo vedada a
utilização de teto solar.
Art. 2.º - Fica reprovada a utilização do veículo especificado no Art. 1.º para
a Categoria Luxo.
Art. 3.º - O veículo especificado no artigo 1.º desta Portaria deverá atender
aos demais requisitos previstos na legislação vigente aplicável à espécie.

JUIZ SUSPENDE CASSAÇÃO
DA CNH DETAXISTA
Recentemente,o Judiciário
determinou
ao
DETRAN-SP a expedição
da 2ª via da CNH de
taxistaque estava com seu
prontuário bloqueado em
virtude de processo de cassação dodireito de dirigir,
ainda, determinou a suspensão da penalidade.
Veja,a liminar:
Vistos,Considerando o
pedido e causa de pedir, pendente decisão no recursoadministrativo tirado
pelo Impetrante, acerca da cassação
do direito de dirigirveiculo, extraviada a CNH do Impetrante, não se justifica a negativa daautoridade em permitir a expedição de 2ª via, pelo que,
DEFIRO a medidaliminar, permitida
a expedição da 2ª via da CNH do
impetrante, suspensa, porconta disso, a penalidade administrativa imposta. Oficie-se, processandoseapós, solicitando informações e
dando-se depois vista do MP para
manifestação.Int. e Prov.
Emoutro caso, o Juiz da Fazenda

Publica decidiu anular a
apreensão da Carteira
deMotorista de taxista, dizendo:
Ainda, e mais grave, o
julgamento
do
recursoadministrativo foi
precário.
Como se observa, a decisão é meramente formal,
nãocontendo na realidade
nenhuma fundamentação.
Não foi apreciado o argumento
daprescrição, e nem apresentada prova da expedição da notificação. Não
foifundamentada a necessidade de
imposição de pena de suspensão...
O Tribunal de Justiça de São Paulo temdado ganho de causa em virtude das irregularidades praticadas
no processoadministrativo de apreensão e cassação da CNH’s realizado pelo DETRAN, paratanto, o interessado deverá procurar um advogado,
pois
como
dizia
RODOLFHERING, no livro A Luta
pelo Direito - Não existe direito se
você não lutar porele.
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Convite aos taxistas
Convido a todos a comparecerem ao grande comício organizado pelo vereador Salomão Pereira, que será realizado em 22 de
setembro, a partir das 10h, no
Clube CMT, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 808. Na
ocasião, estarão presentes o governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin e o futuro
prefeito José Serra.
“Agradeço o empenho de todos nesta corrente de amigos a
favor desta categoria. Vamos exigir a Bandeira 2 nos finais de ano,
a transferência do alvará, o fim
da perseguição do DTP e o respeito da categoria”, aclamou
Salomão Pereira.
“Visite meu comitê de campanha instalado na Rua Dr. Bacelar, 17, telefone 5574-7483.
Venha conversar e tomar um café
comigo, Carlos e Giselda. Parti-

cipe da minha campanha, seja um
cabo eleitoral e distribua meu material entre seus amigos e familiares.
Juntos faremos a diferença em 7 de
outubro. Quero ser um dos vereadores mais votados”, reforçou Salomão
Pereira.
O político ainda explica sobre a
importância de um representante da
categoria. “Eleger um vereador para
os taxistas é essencial para combater os abusos e defender os direitos
da categoria. Assim que eu conquistar uma cadeira na Câmara, a classe
taxista terá seus interesses respeitados nos meios políticos”, ressaltou.
O candidato mais uma vez solicita aos taxistas para não dividirem
o voto. “Garanta seus direitos, como
a transferência do alvará, melhores
condições de vida, Bandeira 2 nos
finais de ano, circulação nos corredores de ônibus e faixas”, lembrou.
Em 2011, o candidato assumiu o

cargo de vereador suplente durante
60 dias. Neste curto período, ao contrário de parlamentares que estão na
Casa há mais de 12 anos, Salomão
trabalhou duro e apresentou vários
projetos em benefício da população
paulistana e da categoria.
Taxista não seja massa de manobra. Vamos trabalhar juntos para

eleger um vereador forte na
Câmara Municipal. Esse representante é Salomão Pereira, que brigou com o prefeito, o secretário, o diretor do
DTP e com outros vereadores
para derrubar a Contribuição
Sindical vinculada à renovação
do alvará.
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Cerca de mil taxistas já foram
sorteados com vagas em pontos
Carla Guedes Ferreira
Aproximadamente mil taxistas
foram contemplados com uma das
4.185 vagas nas categorias comum
e luxo em 1.066 Pontos Privativos
de Táxis da cidade de São Paulo.
Com base nos resultados da Loteria Federal 4687, 4688, 4689, 4690,
4691 e 4692 e limite máximo de 20
concursos, os sorteios seguem de
forma sequencial e ininterrupta, até
o preenchimento de todas as vagas.
Os taxistas contemplados devem comparecer em 30 dias corridos, a partir da publicação do resultado do sorteio no Diário Ofici-

al, à Rua Joaquim Carlos, 655 (prédio D), no Pari, das 9h às 16h. É necessário apresentar os documentos
exigidos pelo DTP, como alvará de
estacionamento e Condutax.
A lista com o nome dos sorteados está disponível na internet na
página da Secretaria de Transportes
w w w 3 . p r e f e i t u r a . s p . g o v. b r /
sorteioponto/, nas edições de 28 e 31
de agosto e 4, 11 e 14 de setembro
do Diário Oficial do Município no
site www.imprensaoficial.com.br ou
na sede da Coopetasp, localizada à
Rua Napoleão de Barros, 20 - Vila
Mariana.
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Taxista do Rio é morto por dois
adolescentes de São Paulo
Mais um taxista é vítima da violência que amedronta a sociedade
brasileira. Dois adolescentes de São
Paulo são acusados de cometerem o
crime ocorrido na última quinta-feira (7/9), na Linha Amarela, zona
oeste do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Militar
(PM), um rapaz de 17 anos e a
namorada de 16, detidos ainda no
táxi e com as roupas sujas de sangue, confessaram o assassinato
de Ercole Castro Silveira, de 58
anos, agredido na cabeça e asfixia-

do com a alça de uma mochila.
Com a dupla foram encontradas
duas cápsulas de cocaína.
De acordo com o delegado
Giniton Lages, da Divisão de Homicídios, os menores foram autuados por fato análogo ao crime de homicídio qualificado e
foram encaminhados à Delegacia de Proteção à Criança e ao
Adolescente (DPCA). O caso foi
encaminhado ao Ministério Público, segundo a assessoria da
Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Comprovante de rendimento, carta de
isenção, IPI e ICMS: procure a Coopetasp
“Não perca serviço, se a empresa que você atende exigir
nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp, nós
ajudamos o seu faturamento”
“A empresa que você presta serviço exige nota fiscal eletrônica?
Nos procure, estamos instalados na
Rua Napoleão de Barros, 20. Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado, lá
atendemos sócio e não sócio.
Quem desejar ingressar para usufruir os benefícios oferecidos, a
Coopetasp está à disposição”.
Oferecemos os seguintes serviços: “emissão de nota fiscal; fornecimento de boleto; comprovante de renda; cartas de lucro cessante
e isenção de IPI e ICMS; financiamento pelo Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados; guincho 24
horas em todo Brasil; atendimen-

50, para o associado, esposa e filhos, com direito até seis dependentes sem carência de idade.
Todos os exames têm 50% de

to jurídico; recurso de multa; serviço de despachante; renovação de
cadastro; CNH e CFC; folhas corridas; convênios com clubes de campo, faculdades e clínicas
ambulatoriais para o associado e família”, orientou o presidente
Salomão Pereira.
As mensalidades custam a partir
de R$ 33 mais taxa bancária. No plano com opção de guincho, o valor é
de R$ 38 mais taxa bancária. São
oferecidos três tipos de planos para
você se associar: três meses, seis
meses e o de 12 meses.
“Na
clínica
médica
ambulatorial São Francisco, o
valor da consulta para todas as
especialidades custa apenas R$

Atendimento médico e dentista
Clínica São Francisco:
* Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
* Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Atendimento com hora marcada, pegar guia na sede da Coopetasp.
Para associar-se pelo site www.coopetasp.com.br preencha seus dados, escolha a forma de pagamento cartão, boleto, débito em conta, ou
transferência de sua conta para a conta da Coopetasp, basta seguir as
orientações do sistema. Se preferir, compareça a nossa sede. R. Napoleão
de Barros, 20 - Vila Mariana. Telefone /PABX (11) 2081-1015. E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.

so corra à revelia. Evite prolongar
o problema e arcar com os prejuízos no futuro, como apreensões do
veículo por falta de renovação da
CNH, da Condutax e do alvará”.

Foto: Mário Sergio Almeida

CNH e cadastro, renove 30
dias antes do vencimento
“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimento imediato evita que o seu proces-

desconto. O cartão de atendimento, tem validade de um ano,
o titular paga R$ 20 e o dependente R$ 10”, explica Salomão.
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Mercado aquecido para automóveis e comerciais leves
Em agosto, setor de veículos cresceu
11,52% na comparação com julho
As medidas de incentivo adotadas
pelo governo, como a redução do Imposto sobre Serviços Industrializados (IPI),
contribuíram para alavancar as vendas
de veículos no Brasil. Em agosto, o setor registrou crescimento de 11,52%, se
comparado a julho, segundo levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave).
No oitavo mês do ano, foram
emplacados 580.843 veículos, contra
520.852 em julho. Os automóveis e comerciais leves estão entre as categorias
mais comercializadas, com registro de
crescimento de 15,4% nos dois últimos
meses.
Apesar da recuperação do segmento
em agosto, caminhões e motos continuam amargando quedas no acumulado,
como reflexo da baixa atividade econômica
e da falta de crédito, respectivamente.
“Com a extensão do prazo de redução do IPI, os segmentos de automóveis
e comerciais leves devem apresentar ain-

da neste ano crescimento superior a 8%”,
avalia Flávio Meneghetti, presidente da
Fenabrave.
Queda
Por outro lado, as vendas de caminhões, motos e veículos usados estão em
declínio. Para Meneghetti, a ausência de
crédito tem afetado o setor. “Atualmente, o índice de aprovação de fichas está
entre 20% a 30%, isso não atende à demanda”, alerta.
Para recuperar esses segmentos, a
Fenabrave solicitou ao governo semelhantes às que beneficiaram os automóveis e comerciais leves. “Pedimos a liberação adicional de compulsórios para
tornar o custo dos bancos menor para
assim, reduzir o custo do funding e,
consequentemente, dos juros e das parcelas mensais. Para motos, especialmente, também pleiteamos a redução do IOF
nas transações bancárias dos financiamentos”, explicou Alarico Assumpção
Júnior, Presidente Executivo da
Fenabrave.
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Vem aí a 10º edição do Feirão
do Táxi em 27 de outubro
Taxistas preparem suas cartas de
isenção para a compra do carro OK,
está chegando a 10ª edição do
Feirão do Táxi. Organizado pela
Folha do Motorista, o evento será
realizado em 27 de outubro, no Clube CMTC, localizado na Avenida
Cruzeiro do Sul, 808 – Ponte Pequena.
Realizado duas vezes por ano e
direcionado aos taxistas, o Feirão
do Táxi traz boas oportunidades e
novidades das montadoras. “Todas
as marcas de veículos estarão reunidas em um só lugar, apresentando seus produtos aos taxistas, familiares, visitantes e convidados. O
convite será por meio de divulgação na Folha do Motorista. No
feirão realizado em 14 de abril, foram vendidos 350 carros e foi registrado um faturamento acima dos
R$ 10 milhões”.
Segundo o organizador
Salomão Pereira, o feirão de 27 de
outubro deve ultrapassar o número

Música, comida, diversão e muitas oportunidades para toda a família
Foto: Mário Sergio Almeida
de visitantes da última edição. “Estarei lá para abraçar e agradecer a
todos que confiaram no meu trabalho
e me deram a oportunidade de
representá-los na Câmara Municipal”.
“No feirão que realizamos em
abril, compareceram mais de 6,5 mil
taxistas e familiares. As montadoras
e empresários do setor estão sempre
prestigiando o evento em favor desta categoria, com produtos e serviços à disposição dos visitantes”, ressaltou Salomão.
Para receber os taxistas e seus
familiares com comodidade e segu- vida do condutor e dos pedestres,
rança, os organizadores da festa serão servidas no evento apenas
montarão uma infraestrutura, com bebidas sem álcool.
350 carros 0km
estacionamento, áreas de lazer para as
vendidos e mais de
crianças e alimentação, com um delici300 pedidos, foi o
oso churrasco e o tradicional ‘boi no
resultado do feirão de 2011
rolete’. Tudo isso será oferecido gra“Esperamos bater o recorde de
tuitamente aos participantes.
vendas.
Acredito contar com a parPara conscientizar os taxistas e
demais motoristas sobre a impor- ticipação de todas as marcas de veítância de evitar o consumo de álco- culos, que tem interesse no segmenol ao volante e, assim preservar a to táxi. Por isso, os taxistas devem

providenciar o quanto antes às cartas de isenção para comprar o carro zero quilômetro com desconto”,
lembrou Salomão Pereira.
Os empresários interessados em
participar do feirão devem entrar
em contato com a Folha do Motorista por meio do telefone (11)
5575-2653, falar com Ana Cláudia.
“O evento é o único dirigido aos
taxistas e que gera bons negócios”,
assegurou Salomão.
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Carta de taxista indignado com
o Controlar por reprovação
A/C do Vereador.: Salomão Pereira
Ref.: Matéria Projeto Dispensa Veículos Movidos à GNV, isentos do
CONTROLAR
Assunto: Condutor Indignado e Constrangido Pelo Órgão Controlar.
Eu, Clovis C. da Silva, cidadão
paulista, nascido em São Paulo, proprietário do veiculo táxi a gasolina convertido a GNV. Venho através desta relatar o que estou passando junto a este
órgão que diz ser sério e com profissionais qualificados.
Todos os anos temos que nos submeter a avaliação dos gases da emissão do
veiculo por órgão do INMETRO este bem
mais rigoroso faz o controle de CO emissão de gases. O que me deixou constrangido é que eu agendei a vistoria do controlar, no Bairro da Barra Funda, na vistoria fui informado que o combustível
GNV estava normal , só o CO do combustível líquido estava alto, e que eu deveria
procurar um mecânico para resolver o problema, sai do órgão direto para o mecâni-

co, passando o aparelho para rastrear o sistema do veiculo e foi constatado que o problema seria a troca do catalisador, pois a
mistura do combustível estava normal (rica)
boa, fui comprar o catalisador feito a substituição, retornei ao site e remarquei a vistoria, desta vez no setor da Vila Medeiros.
Chegando lá fui encaminhado ao Box
para minha surpresa o cidadão que estava
para fazer a vistoria abriu o capô do carro
acelerou, passou o espelho e retirou o veiculo do Box, passando para um outro funcionário o qual me informou que desta vez
o problema era no sistema de Escapamento
conforme laudo anexo. É uma vergonha pois
fiz todos os procedimentos para cumprir
com o meu dever fazendo reteste dos cilindros que é a cada cinco anos.
Passei pelo INMETRO fez todo o
sistema de CO e vários outros itens de
segurança do veículo e não houve nenhum quesito reprovado tudo dentro do
que pede a lei e feito a emissão do cartão do Imetro que me assegura que tudo esta
em ordem e legalizar a documentação do

veículos junto ao DETRAN.
Agora me deixou indignado e constrangido é que o segundo funcionário do
controlar nem chegou colocar a sonda
no escapamento e no motor para averiguar e dar um resultado conforme o laudo do primeiro.
Precisamos eleger candidato para nos “
representar” e defender destes abusos. Peço
a todos para elegerem um candidato que
apoie e faça valer os nossos direitos, e que
também nós sejamos isentos do rodízio, pois
o GNV não polui, enquanto os carros de
repartições publicas como: viaturas, ambulâncias, carros da prefeitura e outros,
nunca vi nenhum fazendo o controlar
andam dia dia e noite poluindo, fazendo barulho com seus escapamentos furados e não são punidos?
Vereador Salomão conto com a sua ajuda em publicar esta carta, pois temos milhares de pessoas sendo destratadas e
constrangidas por estas leis que começaram
na gestão de Gilberto Kassab não era para
ser cobrado e agora estamos sendo explo-

rados, por todos os lados, sem ter alguém
para dar uma palavra a nosso favor. O senhor é nossa esperança.
Conto com a sua ajuda para que este
projeto do Controlar seja realmente aprovados, isentando os veículos movidos à
GNV do Controlar. Senhores Condutores
vamos levantar esta bandeira e lutar para
que nossos direitos como cidadãos sejam respeitados, por um vereador digno para nos representar.Vereador faça
algumas coisa em nosso favor, você é
nosso representante .
OBS: Fiz também reclamação no controlar no dia 01/09 e me deram cinco dias
úteis para resposta Prot. Nº 153313,
atendente: Ariane.
Ass: Clovis Cidadão indignado de São
Paulo.
“OK Clovis, vamos juntos nesta
corrente de amigos, quero ser um dos
vereadores mais votados desta cidade.
Farei valer todos os direitos dos
taxistas e do povo de São Paulo”. Abraços Salomão Pereira.
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Rede de Postos Táxi há 15 anos
parceira dos taxistas
Empenhada e comprometida
em oferecer combustíveis de qualidade, a Rede de Postos Táxi oferece vantagens exclusivas aos
taxistas. Há 15 anos no mercado,
a rede é a única a fazer marketing
direcionado aos taxistas.
“Frequentemente realizamos
promoções e sorteios para os
taxistas. Essa divulgação contribuiu para o nosso crescimento.
Como somos uma rede, estamos
sempre fazendo negócios, isto é,
comprando e vendendo unidades”,
explica João Chamie, proprietário da
Rede de Postos Táxi, que atualmente possui quatro unidades.
Segundo o empresário, alguns
postos estão usando as mesmas
táticas da rede para conquistar clientes. “Quero esclarecer que somos pioneiros em nosso ramo
desde 1997, inclusive nossa unidade piloto, a 13º de Maio, é
focada em atender preferencial-

mente taxistas”, ressalta.
Os postos de abastecimento da
Rede de Postos Táxi estão localizados nos seguintes endereços da
cidade de São Paulo: Avenida Santo Amaro, 5.327; Rua Fradique
Coutinho, 698 - Vila Madalena;
Avenida Brigadeiro Luiz Antônio,
1.678 (esquina com a Rua 13 de
Maio) – Bela Vista; Rua Faustolo,
1.182 (esquina com a Rua
Espártaco) – Lapa.
Qualidade e preços atrativos
Para comprovar a qualidade dos
combustíveis comercializados na
Rede de Postos Táxi, o empresário explica que são realizados testes rigorosos. “Temos um controle
de qualidade bastante rígido. Toda
semana os postos recebem a visita
de um laboratório móvel, que retira das bombas amostras de álcool
e gasolina para análise imediata”,
esclarece Chamie.
Além disso, para manter os pre-

ços do álcool e da gasolina atrativos, a rede realiza pesquisas semanais. “Percorremos 50 postos ao
redor de três quilômetros de cada
uma de nossas unidades para coletarmos os valores. Com essas informações nas mãos, conseguimos
estipular o preço de nosso produto”, revela o empresário.
Em agosto, no posto Táxi 13 de
Maio, que possui apenas 150
metros quadrados de área, foram
vendidos 580 mil litros de combus-

tíveis. Neste mês de setembro, a
previsão é vender cerca de 650
mil litros. Os números comprovam a qualidade, a preferência e
o reconhecimento dos taxistas
perante esta unidade que é a matriz da Rede de Postos Táxi.
O posto Táxi 13 de Maio recebe diariamente cerca de mil
taxistas. “Durante todos esses
anos, nunca recebemos uma reclamação de nossos combustíveis”,
orgulha-se Chamie.

Confira os endereços dos postos:
Posto Táxi 13 de Maio: Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1678, esquina com a Rua 13 de Maio - Bela Vista.
Posto Táxi Santo Amaro: Avenida Santo Amaro, 5327, sentido Centro
após o Borba Gato, ao lado do Clube Banespa – Santo Amaro.
Posto Táxi Vila Madalena: Rua Fradique Coutinho, 698, próximo à
Rua
Cardeal
Arcoverde
–
Vila
Madalena.
Posto Táxi Lapa: Rua Faustolo, 1.182, esquina com à Rua Espártaco –
Lapa.
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Assistência 24 horas a
partir de R$ 0,75 por dia

Assistência 24 horas é a melhor
forma de se prevenir, ter
tranquilidade e conforto caso o seu
veículo tenha alguma pane ou sofra um acidente. Para você que
não tem seguro do seu veículo
por apenas R$ 0,75 centavos ao
dia seu carro tem cobertura naci o n a l p a r a guincho, chaveiro
24 horas, pane seca, pane elétrica, pane mecânica, troca de
pneus etc.
Não fique sem cobertura para
o seu veículo, mesmo quem não
quer ou não pode contratar um
seguro precisa se precaver contra
surpresas indesejadas. Atualmen-

te uma guinchada particular
não sai por menos de R$
150,00 isso nos grandes centros, em rodovias o valor sabe
para R$ 250,00 chegando até
a R$ 300,00 e o pior, você
precisa desembolsar esse valor em dinheiro e na hora.
Contratando o serviço de
guincho oferecido pela GNC
Seguros, por apenas R$ 0,75
centavos ao dia você tem proteção durante os 365 dias do ano
para qualquer tipo de pane que
venha apresentar no veículo. Não
deixe acontecer para tomar as providências, tenha a assistência 24

horas da GNC Seguros.
Aceitamos táxis, veículos de
passeio e utilitário sem a necessidade de vistoria prévia. Tudo isso
com rapidez, eficiência e qualidade em qualquer lugar do País. A
GNC Seguros esta há mais de 10
anos no mercado de seguros e
assistência 24 horas sempre oferecendo serviços de qualidade.
Venha para a GNC Seguros e
comprove a rapidez, eficiência e o

comprometimento de nosso atendimento.
Contratação do serviço de
Assistência 24 horas pelo telefone: (11) 5572-3000 em nosso site:
www.gncseguros.com.br em
até 12 vezes no cartão de credito
ou se preferir, venha nos visitar
na Rua Dr. Bacelar 21- Vila
Clementino São Paulo ao lado do
sindicado.
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Projeto do vereador Salomão em favor dos doadores
de sangue, pode ajudar taxistas com pontuação na CNH
“PARECER Nº 1455/2011 da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sobre o projeto de lei Nº
01- 00114/11, aprovado pelos vereadores da CCJ”.
Trata-se do projeto de lei, de
autoria do nobre vereador Salomão
Pereira, que pretende dispor sobre
baixa de pontuação na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) dos
doadores de sangue no município
de São Paulo.
O projeto pode prosperar, de
acordo com a Constituição Federal,
podem legislar concorrentemente
sobre a proteção e a defesa da saúde e a vida, a União, os Estados, o
Distrito Federal e o Município, para
suplementar a legislação federal e
estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (Arts. 24,
inciso XII c/c Art. 30, incisos I e
II, da Constituição Federal).
Com efeito, a propositura pretende instituir uma política que visa
à promoção da saúde, vez que ela
objetiva incrementar a doação de
sangue através da baixa de pontua-

ção na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos doadores de sangue no município de São Paulo que
atingirem 20 (vinte) pontos ou ultrapassarem esse número, desde que
não tenham cometido infração
gravíssima e que fizeram doação
de sangue, no mínimo, uma vez por
ano.
Nos termos do Artigo 6º da
Constituição Federal, a saúde foi
alçada à categoria de direito fundamental do homem, configurando
“direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
(Art. 196, da Constituição Federal).
Também o Art. 23, inciso II, da
Carta Magna, determina que é
competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, cuidar da saúde e assistência pública. Por fim, na órbita
municipal, o Art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição
AMART — ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE RADIOTAXI
do Município de garantir
DAS ZONAS NORTE SUL LESTE OESTE DE SÃO PAULO – VIP TÁXI
o direito à saúde medianEDITAL DE CONVOCAÇÃO
te políticas que visem ao
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
bem estar físico, mental
e social do indivíduo e da
Jose Carlos Netto, presidente da AMART — Associação Dos Motoristas Autônomos De Radiotaxi Das coletividade, a busca da
Zonas Norte Sul Leste Oeste De São Paulo – Vip Táxi, eliminação do risco de
CNPJ 001.786.109/0001-69, no uso de suas atribui- doenças e outros agravos,
abrangendo o ambiente
ções estatutárias,
convoca os senhores associados a comparecer natural, os locais públicos
à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará e de trabalho. O projeto
no próximo dia 06 de outubro de 2012, na Sede do encontra-se em consoSindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, lo- nância, ainda, com a nocalizada na Rua Estado de Israel, número 833, Vila ção de Estado Social.
Clementino, São Paulo/SP, com a primeira chamada
Dessa forma, amparaàs 09h e a segunda chamada às 10h, para deliberar
da está a iniciativa do
sobre a seguinte ordem do dia:
Poder Legislativo tenden1. CHAMADA NOTURNA;
2. PASSAR QRU DE CARTÕES DE CRÉDITO te a prover o cidadão de
prestações materiais, ainPELO SISTEMA AUTOMÁTICO;
da mais se considerarmos
3. DEPARTAMENTO COMERCIAL;
que o bem jurídico prote4. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS;
5. TRIBUTAÇÃO E COOPERATIVISMO;
gido, qual seja a saúde, é
6. REVISÃO ESTATUTÁRIA;
reconhecido e amparado
7. PRÓXIMAS ELEIÇÕES, MUDANÇA NA FOR- c o n s t i t u c i o n a l m e n t e
MA DE CANDIDATURA, FORMAÇÃO DE CHAPA;
como direito de todos
8. RETIRADA DOS 3% SOBRE O
(Art. 196, da ConstiFATURAMENTO;
tuição Federal), cuja
9. AVALIAÇÃO, PARA MANTER OU DESTITUIR,
manutenção é necessáMEMBROS DA DIRETORIA E DOS CONSELHOS.
ria para a salvaguarda
São Paulo, 17 de setembro de 2012. de outro direito básico
José Carlos Netto do ser humano que é a
Presidente vida (Art. 5o, “caput”,

Constituição Federal).
Aliás, a essencialidade de tais
garantias para o homem faz com que
sejam priorizadas mesmo quando em
conflito com outros princípios
insertos na Carta Magna.
No que se refere à matéria, nada
obsta o regular prosseguimento do
projeto que encontra fundamento
nos Artigos 23, inciso II; 24, inciso
XII; 30, incisos I e II e 196 da Constituição Federal; Artigos 13, incisos I e
II; e 213 da Lei Orgânica do Município; e no Poder de Polícia Sanitária.
A aprovação do projeto depende
do voto da maioria absoluta dos
membros da Câmara, nos termos do

Art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei
Orgânica do Município. Pelo exposto,
somos.
PELA
CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa, em 26.10.2011.
O Vereador Salomão Pereira
(PSDB) agradece aos nobres vereadores que entenderam a necessidade da aprovação do projeto,
que certamente vai salvar muitas
vidas e acabar com a exploração
contra o motorista que chega atingir 20 pontos ou ultrapassar..

PROJETO DE LEI 01-00114/2011
do Vereador Salomão Pereira (PSDB)
Dispõe sobre baixa de pontuação na CNH aos doadores de sangue no Município de
São Paulo e dá outras providências.
Texto original
Art. 1º Fica assegurado aos doadores de sangue à baixa na pontuação da CNH dos
que atingirem 20 pontos ou ultrapassarem esse número, desde que não tenham cometido infração gravíssima e que fizerem doação de sangue no mínimo uma vez por ano.
Art. 2º Os que não são doadores, ao atingirem o limite de pontuação na CNH,
também podem usufruir desta lei, desde que procurem um dos hospitais que realizem a
coleta.
Art. 3º Os hospitais que recebem o sangue, devem fornecer ao motorista uma
carteirinha de doador e declaração com os dizeres:
“O doador cumprindo a lei municipal nº... fez doação de sangue no mês............
ano........”
Art. 4º De posse do comprovante de declaração hospitalar ou banco de sangue e
certificado do curso de reciclagem, o doador solicita ao Diretor Geral do Detran da
capital, através de requerimento, a baixa da pontuação em sua CNH.
Art. 5º Os hospitais que coletam o sangue devem fornecer uma carteirinha de doador com tipo sanguíneo, válido por 12 meses e com a informação do mês que efetuou
a doação.
Art. 6º Os hospitais que coletam o sangue devem analisar o quadro clínico do
doador e o sangue coletado.
Art. 7º Em caso de impedimento da doação por alguma doença, depois de comprovada pela análise do sangue, o hospital deve fornecer uma declaração ao motorista, que
também gozará dos benefícios previsto nesta lei, seguindo os mesmos procedimentos
do artigo 3º desta lei.
Art. 8º O hospital deve revelar ao doador o resultado da análise do sangue, caso
seja descoberta alguma patologia, e encaminhar para o tratamento médico e acompanhamento.
Art. 9º Fica assegurado ao Município o recebimento da multa, e o doador beneficiado com a baixa da pontuação em sua CNH, após apresentar o curso de reciclagem,
declaração ao Diretor Geral do Detran, e comprovante de pagamento das multas.
Art. 10. Fica proibido o doador de comercializar seu sangue, ou fazer doação em
nome de terceiro para baixa de pontuação.
Art. 11. O doador que desobedecer esta lei estará sujeito às penalidades em sua
CNH, com base nos artigos do Código Nacional de Trânsito Brasileiro e pontuação
cometida, ou até responder criminalmente com o enquadramento que lhe compete,
perante a autoridade policial.
Art. 12. Quem cometer infrações gravíssimas, que coloquem em risco sua vida ou
de terceiros, deverá cumprir as penalidades asseguradas pelo Código Nacional de Trânsito Brasileiro.
Art. 13. Os casos omissos, não previstos nesta lei, ficam a cargo do Diretor Geral
do Detran ou delegado geral decidir.
Art. 14. O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 15. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões. Às Comissões competentes.
Salomão Pereira da Silva
Vereador
Acesse o site do vereador:
www.salomaopereiravereador.com.br
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Taxista poderá ganhar uso de Bandeira 2,
quando transportar até quatro passageiros
Os taxistas da cidade de São Paulo
em breve poderão aumentar seu
faturamento. Uma proposta defendida pelo
vereador Salomão Pereira prevê o uso da
Bandeira 2, quando o condutor transportar acima de três passageiros.
Salomão, que também é taxista,
sabe o quanto custa para manter um
táxi em funcionamento na praça. Para
conceder
o
benefício
aos
permissionários, o candidato cita como
argumentos para defender a proposta
o desgaste, manutenção e depreciação
do veículo na troca.
Na cidade de Brasília, essa prática
já é utilizada pelos taxistas que transportam acima de três passageiros.
“Acho justo esse adicional, porque
quando são levadas mais pessoas no
veículo o peso aumenta e,
consequentemente, o gasto é maior
com combustível, pneus, sistema de
freios e desgastando o motor. Quero
recuperar o espaço perdido pela cate-

goria. Já tenho projeto de lei pronto para
ser protocolado na Câmara Municipal”,
declarou Salomão Pereira.
O serviço de táxi precisa ser valorizado, quando são transportados quatro
passageiros, dependendo do percurso
fica mais barato usar o táxi do que o
ônibus, essa correção precisa ser reparada. Com um melhor faturamento, o
taxista poderá arcar com a manutenção
de seu veículo e cumprir as exigências
do Departamento de Transportes Público (DTP).
Com frequência taxistas entram em
contato com a redação da Folha do
Motorista para reclamar que foram penalizados com laçração do taxímetro
porque os pneus estavam um pouco gasto. “Isso é inadmissível, lacrar o taxímetro por dez ou 15 dias para impedir
que o taxista trabalhe. Assim que eleito, vou acabar com esses abusos”, prometeu Salomão.
Para Salomão, a partir do momento

em que o taxista cumpre as
exigências do DTP, não tem
motivo para punição com a
lacração do taxímetro. “Em alguns casos os pneus são retirados em perfeita condição de
uso. Portanto, para cumprir
tais exigências é preciso criar
condições para aumentar o
faturamento desse condutor”,
explica o vereador que ainda
defende o uso da Bandeira 2
nos finais de ano e o aumento da tarifa
de acordo com os índices de inflação.
Salomão chama novamente a atenção dos taxistas para avaliarem com responsabilidade os candidatos que disputam uma das 55 cadeiras na Câmara Municipal. “Taxistas não dividam o voto,
vamos juntos rumo à vitória. Fiquem
atentos aos candidatos que aparecem
como representantes da categoria, pois
esses não têm nada para oferecer aos
taxistas, eles querem apenas dividir os

Projetos de lei do vereador
Salomão Pereira em tramitação
Durante os 60 dias em que esteve à frente do cargo de vereador na Câmara Municipal, Salomão Pereira
apresentou 16 projetos. Veja:
PL 346/2010. Regulamenta no município as coberturas em pontos de táxi e assegura as já existentes.
Tramita nas últimas comissões.
PL 395/2010. Permite ao taxista parar nos espaços de Zona Azul para almoço, das 11h30 às 14h30,
com cartão diferenciado fornecido gratuitamente por entidade de classe e iniciativa privada. Direito assegurado pela Constituição Federal. Tramita nas últimas comissões.
PL 146/2011. Dispensa da inspeção do CONTROLAR os carros convertidos para o uso de GNV.
Inspeção já está realizada pelo INMETRO. Em tramitação.
PL 167/2011. Altera a lei 10.308 para reduzir as penalidades de cassação de alvará, cadastro e lacração
de taxímetro e direito ao uso do engate, assegurado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Aprovado na CCJ
e Política Urbana.
PL 149/2011. Sobre os radares medidores de velocidade, impede que os veículos sejam multados por
número quebrado, só com múltiplo de 5km/h. Exemplo: 50km/h, 55km/h, 60km/h, 65km/h e daí por diante.
Não justifica o veículo ser multado a 62km/h, sem que o condutor tenha este controle no painel do veículo.
Em tramitação nas comissões.
PL 147/2011. Dispõe a proibição de construção de moradia em áreas de risco, assegurando ao inquilino
ou comprador do imóvel informação em relação aos riscos, com direito a indenização dos prejuízos. Em
tramitação.
PL 148/2011. Dispõe liberação ao taxista em horário de pico, das 6h às 10h e das 17h às 20h, transportar até quatro passageiros em seu táxi, com cobrança de R$ 12,00; R$ 16,00 e R$ 20,00 por passageiro,
sendo a adesão facultativa ao taxista. Podendo fazer de qualquer bairro ao centro. Assim podemos retirar
vários carros de circulação e o taxista aumentar o seu faturamento. Projeto em tramitação nas comissões.
PL 114/2011. Dispõe aos doadores de sangue o fim da penalidade imposta pelo Detran do direito de
dirigir aos que atingirem 20 pontos em sua CNH ou ultrapassar, desde que não tenham cometido infração
gravíssima. Ficando isento também os portadores de alguma patologia. Aprovado na CCJ, com parecer
constitucional: Federal, Estadual e Municipal, por se tratar de saúde e vida.
PL 178/2011. Dispõe aos motociclistas em todas as avenidas e laterais de marginais, faixa exclusiva de
um metro à esquerda, evitando que transite em meio aos carros, para reduzir o número de mortes e acidentes
com estes trabalhadores. Nos seis primeiros meses deste ano, 30 mil perderam a vida em acidentes de motos
no Brasil. Projeto em tramitação.
PL 163/2011. Dispõe indenização pelo motorista que causar prejuízo ao patrimônio público seja ele de
qualquer natureza. Exceto os casos de roubos, com registro de BO. Projeto aprovado na CCJ e Comissão de
Transportes.
PL 145/2011. Regulamenta o uso do Sistema de GPS aos veículos táxis, dispensando o guia de ruas em
vistoria do DTP, para os veículos equipados com GPS, isentando os taxistas de multas. Projeto aprovado na
CCJ, Política Urbana e Comissão de Finança.
PL 305/2011. Dispõe sobre o preenchimento de vagas por permissionário (taxista) em pontos de táxi,
por meio de abaixo assinado ou sorteio. Assim, dando a todos o direito ao trabalho. Projeto aprovado na
CCJ, Comissão de Transportes, Comissão de Finança e duas Audiências Públicas.
PL 312/2011. Dispõe sobre padronização de números dos imóveis residenciais em ruas, avenidas e
vielas no município. Imóvel 15 centímetros e prédios 20 centímetros.
Aprovado na CCJ e Política Urbana e Comissão de Transportes.
PL 337/2011. Dispõe sobre inspeção e remoção de árvores comprometidas, para evitar danos ao trânsito, população e patrimônio público. Aprovado na CCJ e Política Urbana.
PL 336/2011. Concede isenção de imposto ISS às Cooperativas, Associações, Associações em pontos

Foto: Divulgação

votos para prejudicar a classe. Caso
um desses candidatos seja eleito, a categoria corre o risco, por exemplo, de
voltar a pagar a contribuição sindical na renovação do alvará e usar obrigatoriamente as faixas novamente. Com
Salomão na Câmara a situação será diferente”, reforça o candidato.
“Quero agradecer o carinho que eu
e minha equipe temos recebido dos
taxistas durante nossas visitas aos pontos”, acrescentou.

Foto: Mário Sergio Almeida

que prestem serviço as empresas por meio de boletos e empresas
frota de táxi. Projeto em tramitação.
PL 304/2011. Dispõe sobre limpeza e higiene nos estabelecimentos comerciais, com fixação de preços dos alimentos, por quilo com
destaque. E instalação de bebedouro nos grandes centros comerciais.
Aprovado na CCJ e Comissão de Administração Pública.
* Entrou com processo (1426.2011) no Ministério Público contra a Contribuição Sindical vinculada à renovação do alvará. Por
meio desse processo, o prefeito revogou o decreto 52066, que explorava a categoria com essa exigência.
* Salomão Pereira foi o vereador que decidiu com o seu voto,
por ser membro da CCJ, pela aprovação do Projeto 288/2011, que autorizou a cidade de São Paulo sediar a
abertura da Copa do Mundo 2014. “São Paulo não poderia ficar de fora de um evento desta magnitude que
movimenta o mundo por meio de esporte. Investimentos estão sendo feitos na região para receber esse
grande evento”, declarou Salomão Pereira.
* Fui relator de inúmeros projetos de lei e membro da Comissão de Constituição e Justiça, na qual
defendi projetos meus e de outros vereadores, que achei serem de interesse do povo.
* Salomão Pereira também foi o vereador que decidiu na CCJ pela continuidade da Água Espraiadas,
que ligará dois túneis com a Rodovia dos Imigrantes. O vereador também defendeu vários outros projetos
de interesse do povo.
O seu tempo na Câmara foi curto, por isso não foi possível resolver a situação das transferências de
alvarás, que é um direito assegurado por lei. “Vamos lutar para garantir esse direito, conforme prevê o
artigo 19 da lei 7.329”, avisou Salomão Pereira.
* O vereador promete rever todas as perdas da categoria, como o uso de Bandeira 2, quando o taxista
transportar acima de três passageiros. Bandeira 2 nos finais de ano, como décimo terceiro da categoria e
aumento anual de tarifa para reposição de perdas.
* Salomão foi o vereador que lutou pela retirada das faixas zebradas nas laterais dos táxis. O candidato promete
garantir em lei o direito ao engate, que evita pequenos acidentes e exige mais cuidado do motorista que está atrás.
* Salomão manda um recado aos taxistas para não entrarem na manobra da divisão de votos que sempre
foi adotada por pessoas que se dizem representantes da categoria.
* “Outro dia eu estava em um ponto de táxi e um taxista me falou o seguinte: ‘questionei o candidato
do prefeito Kassab, que inclusive é do sindicado, sobre o motivo pelo qual ele estava na disputa por uma
vaga na Câmara, ele respondeu que estava saindo candidato para dividir voto e impedir a entrada de
outro representante da categoria’. Os taxistas já entenderam a manobra ‘suja’ e sabem que os prejudicados
serão eles e, portanto, com certeza não dividirão seus votos”, avalia Salomão.
* Salomão é o vereador que há anos vem lutando para que os taxistas sejam defendidos na Câmara
Municipal. “Sei que tem muita coisa para ser feita nesta categoria, aos poucos vamos arrumando e conquistando os direitos por eles perdidos”, declarou.
* Como os outros candidatos que também pedem voto aos taxistas nos pontos nada tem a apresentar em
favor da classe não foram procurados. De qualquer forma este jornal está à disposição em publicar matérias
e projetos de interesse da categoria.
*Você taxista tem o direito de escolher o seu representante, 7 de outubro é uma data decisiva. No próximo 22
de setembro, o candidato a vereador Salomão Pereira convida a categoria para ouvir as palavras do Governador
Geraldo Alckmin e do candidato a prefeitura de São Paulo, José Serra em favor da classe. Compareça.
* Sua participação é muito importante. Local: Clube CMTC, a Avenida Cruzeiro do Sul, 808, Ponte
Pequena. Entrada das 9h às 14h. A Redação.
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IPEM EM TIRAS

Strogonoff de carne
Foto: Divulgação

Ingredientes:
1 kg de alcatra ou filé
mignon picado em cubinhos
2 latas de creme de leite
(sem soro)
½ cebola
2 dentes de alho amassados
1 colher de sopa rasa de sal
1 lata de milho verde
1 xícara de champignon em conserva
1 colher de sopa de catchup

1 colher de sopa de mostarda
1 cálice de conhaque
100 gramas de margarina

Modo de preparo:
Em uma panela coloque a margarina, a cebola, o alho e o sal. Em
seguida acrescente a carne e refogue.
Assim que a carne estive cozida,
acrescente o milho verde deixe cozinhar por alguns minutos. Depois

acrescente o cálice de conhaque, seguido pelo creme de leite, o catchup
e a mostarda. Misture tudo e deixe
por mais alguns minutos no fogo.
Por último acrescente o
champignon. Sirva acompanhado
de batata palha e arroz branco.
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A transferência do seu alvará e táxi
Foto: Mário Sergio Almeida

Os taxistas têm duas opções para
conseguir a transferência do alvará:
aguardar a mudança de administração ou recorrer à justiça, assim
como alguns têm feito. Neste caso,
embora esse direito seja assegurado por lei, a decisão, porém, nem
sempre é rápida por causa dos diversos recursos apresentados pelo
setor jurídico do Departamento de
Transportes Públicos (DTP).
A esperança para os taxistas está
nas mãos do candidato a vereador
de São Paulo pelo PSDB, Salomão
Pereira, que em várias matérias assumiu o compromisso que, se eleito, exigirá o cumprimento da lei
7.329, de 11 de julho de 1969. De

acordo com ele, caso seja necessário, recorrerá ao Ministério Público
(MP).
Salomão Pereira foi o vereador
que derrubou a Contribuição Sindical vinculada à renovação do
alvará. “O silêncio faz com que os
interesses dos taxistas caiam no esquecimento. É por isso que devemos
mostrar o impacto das decisões tomadas pelo poder público, que nem sempre são favoráveis à categoria”, analisou
o vereador Salomão Pereira.
Opinião
“Apesar de muitos desacreditaram, o uso das faixas tornou-se facultativo graças ao protesto da categoria, que contou com o meu apoio.

Por isso, reforço aos taxistas para não
dividirem o seu voto e o de sua família com outros candidatos, só assim vamos lutar e mostrar a diferença nas urnas”, enfatizou o candidato
a vereador.
“A classe está cansada de ser usada como massa de manobra. É hora
de dar a resposta nas urnas e abrir
caminho para o desenvolvimento
esperado por todos. Já tem candidato enganando os eleitores com a promessa de que vai liberar a transferência do alvará. Quero lembrar que
a transferência é assegurada por lei,
vamos apenas exigir o cumprimento”, afirmou Salomão.
No site:
www.salomaopereiravereador.com.br
os taxistas podem acompanhar as
propostas e realizações do vereador
Salomão Pereira.
Juiz questiona decisão do DTP
sobre indeferimento
de transferência de alvará e manda cumprir a ordem
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES
3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
Viaduto Dona Paulina, 80, 5º andar - sala 509/511/516 - Centro
CEP: 01501-010 - São Paulo - SP
Telefone: 3242-2333r2106 - Email: sp3faz@tjsp.jus.br
SENTENÇA
Processo
nº:
002321611.2012.8.26.0053

Classe - Assunto Mandado
de Segurança - Transporte
Terrestre
Impetrante: Sandro Costa
Alves
Impetrado: Diretor do Departamento de Transporte Público
do Município de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Dr(a).
Luis Fernando Camargo de
Barros Vidal
Vistos.
O impetrante que provimento
liminar e de mérito que lhe garanta a cessão do alvará de estacionamento de fl. 25 nos termos do art.
19 da Lei n.º 7.329/1969, e indeferido nos pela decisão de fl. 50 nos
termos do parecer de fls. 48/49,
para o que argumenta com a ilegalidade da medida e com a deficiência de fundamentação que fixouse exclusivamente no disposto no
art. 20 da mesma Lei.
Deferida à liminar, a autoridade impetrada prestou informações
nas quais sustenta a legalidade do
seu ato à luz de sua competência
legal e do caráter pessoal da concessão do alvará, seguindo-se o
parecer do Ministério Público pela
concessão da ordem.
É o relatório. Decido.
Assim foi deferida a liminar:
O art. 19 da Lei n.º 7.329/1969,
com a redação dada pela Lei n.º
7.953/1973, permite a cessão do
alvará de estacionamento por ato
inter vivos nas condições que estabelece e que a própria administração reconheceu presentes con-
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forme as manifestações técnicas às
fls. 39 e 45, e que foram
desconsideradas pelo ato decisório
atacado.
Isto considerado, e tendo em vista que o advérbio só empregado no
art. 20 da Lei n.º 7.329/1969 constitui resquício da regra proibitiva de
cessão dos alvarás na redação originária do art. 19 da mesma Lei, que
foi alterada pela Lei n.º 7.953/73
como referido, é de se concluir a
um só tempo, em exame preliminar, que a decisão atacada padece
de motivação suficiente e afronta
direito previsto em lei.
Concedo a medida liminar
requerida e determino o
processamento do feito.
* Após o processamento do feito, tais fundamentos se consolidam
em favor da tese sustentada pelo
impetrante, não havendo como prevalecer a resistência da autoridade
impetrada que assenta-se na equivocada interpretação do texto legal
a que não dão guarida nem a natureza do alvará de estacionamento e
a preocupação cautelar com a
comercialização dele, que há de se
resolver com a fiscalização.
Pelo exposto, concedo a segurança nos termos da medida

liminar deferida.
Custas na forma da lei.
P.R.I.
São Paulo, 22 de agosto de 2012.
Advogada do caso Dra Rita Simone Miller Bertti, telefone: (011)
2062-3706.
Comentário
“Desde o início, a administração do prefeito Gilberto Kassab dificultou a questão da transferência
de alvará de um nome para outro.
Com frequência, publico matérias
na Folha do Motorista para demonstrar que as decisões tomadas
pelo DTP estão em desacordo com
a lei. Antes era feito um comentário de dez páginas para justificar o
indeferimento”, lembra Salomão.
Em 2011, após assumir o cargo de
vereador suplente, Salomão Pereira
não mediu esforços e pressionou o órgão, que mudou e passou a atender
apenas os casos de morte.
Como vereador suplente,
Salomão esteve à frente do cargo
por um curto período, por isso, diferente da retirada da Contribuição
Sindical vinculada à renovação do
alvará, o vereador não teve o mesmo tempo para conseguir ajudar a
categoria em outras demandas.
Conforme analisada pelo magistra-
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do, a lei permite o direito em vida
de uma empresa para outra e também os casos de morte.
“Assim que eleito vereador exigirei o cumprimento deste direito
do taxista, já assegurado por lei. O
poder público não pode baixar portaria para dificultar a lei, conforme aconteceu na administração do
prefeito Gilberto Kassab, que para
os taxistas foi uma das piores”,
avaliou Salomão Pereira
“O taxista precisa tomar cuidado para não se levar por falsas cartas e calúnia difamatória, praticas
bastante usadas por falsos líderes
que só querem prejudicar a cate-
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goria. Eu sendo eleito terei o maior prazer em atender essas pessoas desde que o assunto seja de interesse dos taxistas”, avisou
Salomão.
“No próximo sábado (22/9),
compareça ao Clube CMTC (a
Av. Cruzeiro do Sul, 808), das
9h30 às 14h, para discutirmos
seus interesses junto com o
governador do Estado de São
Paulo, Geraldo Alckmin e o futuro prefeito, José Serra. Garanto que essas quatro horas
serão de grande importância e
interesse para todos”, convidou
Salomão Pereira.
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Russomano volta afirmar que pretende baixar a tarifa, se eleito
O candidato a vereador Salomão Pereira
mandou um recado aos taxistas, se eleito preservará os direitos da categoria e trabalhará em
parceria com o novo prefeito, independente do
partido.
De acordo com Salomão, assim que assumir o cargo na Câmara dos Vereadores, não
permitirá a redução da tarifa do sistema de táxi
da cidade. “Pelo contrário, vou trabalhar para
aumentar de acordo com as necessidades do serviço”, ressaltou.
Apesar de pertencer a um partido pequeno, Celso Russomano lidera as pesquisas de
intenção de voto no segundo turno da capital.
O candidato tem boas chances de ocupar o cargo de prefeito da cidade de São Paulo.
A matéria publicada na edição 672 da Folha do Motorista sobre a intenção de
Russomano, caso eleito, reduzir o valor das
tarifas de táxi, repercutiu e preocupou a categoria.
Disponível
no
site
www.folhadomotorista.com.br, o conteúdo recebeu mais de 200 acessos. Isso significa que as
medidas declaradas por Russomano estão gerando preocupação entre os taxistas da cidade.

A administração do atual prefeito Gilberto
Kassab tem sido considerada pelos taxistas como
uma das piores para a categoria. O Departamento
de Transportes Públicos (DTP), setor que controla o serviço de táxi, criou dificuldades para
os permissionários e seus familiares, principalmente em relação à transferência de alvará, que
mesmo assegurada por lei, os ‘coronéis’ desrespeitam esse direito.
A promessa feita pelo candidato Russomano
de diminuir o valor da tarifa de táxi será mais
uma preocupação para os taxistas. Por isso, é
preciso eleger um vereador para defender e representar a categoria no Legislativo, caso contrário essa será mais uma administração complicada para os taxistas da cidade.
Defensor dos interesses da categoria, o candidato a vereador Salomão Pereira, aparece como o favorito entre os taxistas, pois sempre desempenhou um
trabalho em benefício da classe durante os poucos
dias em que esteve à frente do cargo.
Salomão enfrentou o prefeito, o secretário
de transportes, o diretor do DTP e até vereadores, recorreu à justiça para defender os interesses da categoria na questão da Contribuição

Sindical para a renovação do alvará. A classe
precisa de um representante assim, como
Salomão, que luta pelos ideais de todos.
Em 2011, Salomão assumiu o cargo de vereador por 90 dias e neste curto período derrubou
a Contribuição Sindical. Em parceria com o candidato José Serra, acabou com a obrigatoriedade
das faixas zebradas, instaladas nas laterais e traseiras dos táxis. Além disso, apresentou 16 projetos em favor da classe e do povo da cidade.
Salomão também lutou para garantir o direito à transferência do alvará. Como era suplente
no cargo seu tempo foi curto na administração.
Por isso, agora luta em conjunto com a classe para
garantir o seu gabinete e reconquistar todo o espaço perdido da categoria e o respeito desejado
por todos.
“Se Celso Russomano for eleito prefeito da
cidade e eu conquistar uma cadeira na Câmara
dos Vereadores, asseguro aos taxistas que trabalharei para garantir os seus direitos e não permitirei a redução da tarifa do serviço de táxi.
Os taxistas comentam que Russomano vai baixar o valor da bandeirada e do quilômetro rodado. Isso será um retrocesso ao desenvolvimento
do serviço de táxi da cidade. Eu confio nos
taxistas desta cidade, por isso quero representálos na Câmara Municipal, para barrar esses absurdos e defender os interesses de todos”, argumentou Salomão Pereira.
“ O taxista não pode dividir seu voto e o de
sua família. Este é o momento de todos participarem desta corrente. Existem candidatos da classe na disputa com um único objetivo, desviar
votos para que os taxistas fiquem sem representação na Câmara e assim poder fazer suas mano-

bras para voltar as exigências das faixas e da
Contribuição Sindical para renovar o alvará.
Tenho certeza que a categoria entendeu a manobra e não entrará nesse jogo sujo, porque os
prejudicados são eles”, alertou o candidato.
“A gestão do prefeito Gilberto Kassabe
(PSD) foi uma das piores para a categoria
taxista. O candidato do sindicato apoiado por
Kassab tem como objetivo dividir os votos, sua
chance de ser vereador nesta cidade é ‘zero’.
O taxista conhece minha maneira de agir, sabe
que minha bandeira é defendê-los. Portanto,
peço a todos para não dividir o voto. Vamos
juntos nessa corrente”, ressaltou Salomão Pereira.
“Convido os amigos taxistas a passarem em
meu comitê, localizado à Rua Dr. Bacelar, 17,
Vila Clementino, telefone 5574-7483, para adquirir material e distribuir entre seus amigos,
passageiros, vizinhos e família. É assim que
vamos fazer a diferença, elegendo Salomão
Pereira um dos mais votados vereadores. A
classe tem potencial para elevar seu conceito
nos meios políticos, assim ganharemos o respeito desejado há anos. Meu abraço a todos,
depois de 7 de outubro vamos comemorar a
vitória”, declarou o candidato a vereador
Salomão Pereira.
“Venha ao meu comitê tomar um café comigo, Drª Giselda e Carlos Roberto e conhecer algumas das minhas propostas. Vamos juntos fazer a diferença neste importante momento de política nacional, no qual o povo de todos os municípios brasileiros tem o direito de
escolher seu vereador e prefeito”, declarou
Salomão.
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Bienal de São Paulo terá 1,5 mil
táxis disponíveis para os visitantes
Para facilitar o acesso a 30ª Bienal
de São Paulo, que ocorre até 9 de dezembro, no Parque do Ibirapuera, em
São Paulo, o De p a r t a m e n t o d e
Transportes Públicos (DTP) da Secretaria Municipal de Transportes,
credenciou 1,5 mil táxis para atender aos visitantes.

Durante a operação, os veículos estarão situados na área interna do Parque Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares
Cabral, s/nº, Moema), com a organização da área de embarque e de espera
sob gerenciamento e coordenação do
DTP e da SPTrans.
No serviço de táxi comum, a Ban-

deira 1, de segunda a sábado, das 6h às
20, custa R$ 4,10 mais a tarifa de R$ 2,50
por quilômetro rodado. Os clientes que
utilizarem o serviço na Bandeira 2, de
segunda a sábado, das 20h às 6h, e o dia
todo aos domingos, vão desembolsar
30% (R$ 0,75) a mais sobre a tarifa
quilométrica.
Para quem gosta de sair e beber um
chopinho, a dica e deixar o carro em casa
e usar o “Táxi Amigão”, que possui tarifa diferenciada por causa da lei seca. O
cliente paga o mesmo valor da Bandeira
1, das 20h às 6h, às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados. Os veículos
participantes possuem selos de identificação e luminoso de cor verde.

30ª Bienal de Artes
Considerada uma das maiores exposições de arte contemporânea do
mundo, a Bienal de São Paulo deste
ano, intitulada “A Iminência das Poéticas”, reunirá cerca de 3 mil obras,
incluindo trabalhos inéditos produzidos exclusivamente para a mostra.
A visitação ao espaço ocorre até 9
de dezembro, das 9h às 19h, de terça,
quinta, sábado e domingo, exceto quarta e sexta, das 9h às 22h. A mostra está
em cartaz no Pavilhão Ciccillo
Matarazzo do Parque do Ibirapuera
(Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão
3 – Moema). A entrada é gratuita. Mais
informações pelo telefone 5576-7600.
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

Pneus meia vida nacional Pirelli,
Firestone, Goodyear, carros, pick-ups
e utilitários do aro 13 aos 17, todas as
medidas, bom preços, F: 7724-1871/
7724-5681

Vende-se prefixo Atag quitado.
Motivo doença R$ 15.000,00 F:
99697-3739 Vladimir.
Vendo Meriva 09/2012 c/ 17 mil km
rodado seme-nova F: 5833-2423
Vende-se Palio Week Elx 1.4 bco
2010 completa c/ 53.000 km tratar
c/ Claudio F:99328-2494.
Vendo cota de ap de 3 dorm.68m c/
exelente localização em Cotia, não
e preciso comprovação de renda,
Spc ou Serasa R$ 57 mil e assumi
parcelas 116 R$ 812,00 F: 986717017 Tito.
Vendo Radio taxi em municipio da
Grande São Paulo carro + trasf alvara
+ direitos da radio otimo negocio
Tratar c/ Roberto F: (011) 6186-9425
(vivo) 8793-8530 (tim).
Compramos carros em perfeito
estado, melhor avaliação do
mercado, Waldemar Mendes
Automoveis Rua: Siqueira Bueno
2181 sala 3 Mooca Fone: 3637-5768
/ 985855988
Arrendamos seu alvara e fazemos
administração consulte Waldemar
Mendes Automoveis Rua: Siqueira
Bueno 2181 sala 3 Mooca Fone:
3637-5768 / 985855988
Alugo alvara e vendo carro varia
oportunidades entrada + parcelas
consulte Waldemar Mendes
Automoveis Rua: Siqueira Bueno
2181 sala:3 Mooca Fone: 3637-5768
/ 985855988

Vendo titulo da Ligue taxi R$ 22 mil F:
96615-9719 Paulo.
Vendo titulo da Ligue taxi 25 mil F:
99930-3131
Vendo titulo Ligue Taxi facilito entrada
6 parcelas mensais de R$ 500,00 + 27
parcelas de Mil reias Tratar c/
Antonio F: 97631-7007 (Claro)
98793-5914 (tim)
Procuro alvara para locação F: 996495039 / 4329-5039 Eduardo.
Vendo titulo da Ligue Taxi R4 21 mil F:
98271-0228 Fernando.
Vendo ou aceito troca 1 casa taboão
da Serra 2 dorm c/ suite gar. p/ 2 carros
prox. Shop Taboão R$ 160 mil F: 77724158
Alugo alvara e vendo Idea Lx 2009 flex
completa F: 7820-4320
Alugo alvara e vendo Zafira 2009 F:
7726-4620
Alugo prefixo da Ligue taxi F: 996588067
Na noite de sábado, 14 de julho eu, minha
esposa e filha usamos um táxi, cujo itinerário foi do Bairro liberdade (Hakka eventos) ate o Hotel Formula 1, na 9 de Julho,
no horário das 23:30hs ate as 23:45hs.
Esqueci no banco dianteiro do
passageiro(chão) uma câmera fotográfica
marce FUJI, modelo S4500. A mesma contém fotos instimaveis de família. O motorista do táxi era um senhor muito simpático, aposentado da Petrobrás e paulistano.
O veiculo era uma Meriva Branca.
Gratifico a quem encontrar a referida
câmera F: (041) 9804-6526 Email:
marcoshrocha@gmail.com.

www.carrobranco.net
VENDE
Pólo Sedan 2009
Idea 2010
Siena 2009
Mariva 2008
Corsa Sedan 2009
Zafira 2009

Tel (11) 3422-5859
Nextel 105*115820

Funerária
Meta 2000
ATENDIMENTO 24 HS
S. Paulo e Grande S. Paulo.
Av. Alcântara Machado, 70,
Mooca - S. Paulo 03102-000
F: 9574-1276 3275-4247
firmino.emidio@terra.com.br

Engº Eletricista
Montagem, acompanhamento e regularização junto
a Eletropaulo do quadro de
luz de ponto de táxi,
residência etc. Engº Carlos
Roberto Lopes crea
0681740428 F: 8917-5014 /
2578-4519 Rec.
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Começa licenciamento para
veículo com placa final 7
Neste
mês,
ocorre
o
licenciamento de automóveis com
placa final 7. É possível realizar
o serviço de forma eletrônica,
com entrega do Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) pelos Correios, ou
diretamente nos postos do
Detran.SP e Poupatempo.
O motorista que dirigir o carro sem
o documento atualizado estará sujeito
às penalidades previstas no artigo 230
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):
multa de R$ 191,54, inserção de sete
pontos no prontuário do condutor, por
tratar-se de infração gravíssima, além

de apreensão e remoção do veículo. O
passo a passo completo do serviço está
disponível na área de “Veículos” do portal Detran.SP (www.detran.sp.gov.br).
Inspeção veicular
Os veículos registrados na cidade de São Paulo devem passar pela
inspeção veicular ambiental antes de
serem licenciados. A verificação custa R$ 62,7 e precisa ser realizada com
até 90 dias de antecedência do
licenciamento e deve ser agendada
previamente por meio do site
www.controlar.com.br ou pelo telefone (11)3545-6868.

