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200
carros vendidos

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foi realizado no dia 18 de outubro, no Clube CMTC, o
15º Feirão do Táxi. Foram vendidos cerca de 200 carros das marcas GM, Toyota, Renault, Volkswagen, e
Honda, e servidos 500 quilos de churrasco, um boi no
rolete com 23 arrobas e mais um porco de 200 quilos.
Pág. 18

Transferências de alvarás

Foto: Mario Sergio de Almeida

Aplicativo
TAXISP:
cadastre-se
gratuitamente

Confira a relação de transferências de alvarás deferidas publicadas no Diário Oficial do Município. Os taxistas listados, juntamente com a parte
interessada, devem procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para finalizar o processo. Pág. 17
Se você tem seguro,
seu táxi está
garantido
A GNC, Gente Nossa
Corretora de Seguros,
líder do segmento, há
mais de dez anos
garante o seu
patrimônio.
Ligue: (11) 5572-3000.
Pág. 20

O aplicativo TAXISP veio para
combater a irregularidade de empresas que estão usando carros
particulares, trazendo prejuízos
à categoria. Para fazer o cadastro o alvará e condutax precisam
estar em dia. Pág. 34

Carta de
rendimen
to na
Coopetas
p sai na
hora

Aos inadim
ple
Coopetasp ntes com a
ou sindicat
oé
cobrada um
a taxa de se
rviço. Atende
mos també
m os
taxistas do
Litoral e G
ran
de São Pa
ulo. Ligue : 11
2081-1015
.

TROCA DE CARRO
Se você vai trocar de carro, consulte os anunciantes da Folha do Motorista. Eles têm sempre profissionais preparados. Para anunciar,

fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br/ 11 55752653. Pág. 35
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Jurídico da Coopetasp atende
sócios e não sócios
O departamento jurídico da Coopetasp atende sócios,
empresas, associações e o público em geral.
Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h - civil, criminal e trabalhista.
Dr. Davi Grangeiro da Costa
terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30
civil e família.
Dra. Rita Simone Miler Bertti
quintas-feiras, das 13h às 17h - família, civil
e administrativo.
ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

FOLHA DO MOTORISTA

Página 3

Página 4

FOLHA DO MOTORISTA

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

FOLHA DO MOTORISTA

Página 5

Página 6

FOLHA DO MOTORISTA

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

FOLHA DO MOTORISTA

Página 7

Página 8

FOLHA DO MOTORISTA

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

JUSTIÇA DETERMINA
Enfim, os taxistas de IMEDIATA INSCRIÇÃO DE
DESPACHANTE NO
São Paulo terão
DETRAN-SP
representação política
Após uma longa batalha, mostrando o que poderia ser feito a favor da
categoria com um representante na Câmara dos Vereadores, Salomão
Pereira assumirá seu posto como vereador no próximo ano. Essa vitória
pertence a todos os taxistas que pediram votos, apoiaram e lutaram para,
finalmente, ter voz na capital paulista.
Nós vivemos em uma sociedade organizada regida por leis, e precisamos eleger os representantes que lutarão por nossos interesses. Simplesmente afirmar que não gosta de se envolver com política não vai mudar a
situação: todos os cidadãos brasileiros dependem da política.
É através da política que a economia é regulada, que empregos são
criados, que é possível ter segurança, saúde e educação. Somente pela
política leis podem ser criadas para melhorar as condições de trabalho de
uma categoria profissional, como os taxistas, e de toda a população.
Infelizmente, apenas quando problemas graves explodem é que nos
damos conta da importância de um representante político. Sem representação, a categoria se vê nas mãos de interesses diversos, e é manipulada
de acordo com a conveniência. Perto de eleições, podem receber afagos
e gestos carinhosos, mas, em épocas normais, é bombardeada com notícias desagradáveis todo o tempo.
Por isso temos muito a comemorar. A partir de agora os taxistas terão
um gabinete aberto na Câmara Municipal de São Paulo para que suas
reivindicações e opiniões sejam levadas em consideração. Não serão mais
ignorados e tratados como cidadãos de segunda classe, mas terão o respeito que merecem.
Esse é o momento da categoria esquecer eventuais desavenças e se
unir em torno de um objetivo comum: a busca por um serviço de qualidade, com excelência e reconhecimento. E, quando os problemas surgirem,
podem ter certeza de que haverá uma pessoa para lutar por todos.
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Eventuais candidatos à
prestação de serviço de
despachante encontram dificuldade em ingressar na
carreira pela não abertura de
processos de novos
credenciamentos pelo órgão
estadual de trânsito.
Apesar disso, o interessado que entrou com processo na Justiça obteve decisão favorável para iniciar suas atividades de
despachante, de imediato, porque estando inscrito no Conselho Regional
dos Despachante Documentarista do
Estado de São Paulo seria suficiente
para o exercício da profissão.
É que a Lei Estadual n. 8.107/92
meramente regulamenta o acesso a
determinados serviços públicos (na
área de segurança) pelos prepostos
dos usuários, cuidando de precisar
mecanismos para sua correta identifi-

cação, sobre a qual se assentaria a utilização das
mencionadas prerrogativas legais e que seria
inconstitucional.
Patente
que
a
disponibilização dos dados em questão não pode
ser impedida a profissional que esteja habilitado
perante o Conselho Regional dos
Despachantes Documentalista do Estado de São Paulo CRDD/SP, como
é o caso, a despeito de ele não estar
cadastrado no SFD/DIRD.
Deste modo, o interessado em
prestar serviço de despachante junto
ao DETRAN-SP poderá procurar um
advogado de sua confiança para ingressar com as medidas cabíveis no
Judiciário para fazer valer seu direito
ao acesso junto ao órgão estadual de
trânsito.

20616460
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Operação desarticula
quadrilha
de falsas autorizações
para taxistas
Uma operação realizada pela Prefeitura de Cariacica
(ES), Delegacia de Delitos de Trânsito, Ministério
Público e Detran em 23 de setembro desarticulou uma
quadrilha que falsificava e vendia autorizações falsas para
interessados em trabalhar como taxista.
Quinze pessoas foram presas.
De acordo com a polícia as permissões clonadas
eram vendidas por até R$ 200 mil. Os taxistas falsos
circulavam em toda a região conhecida como
Grande Vitória.
A operação, chamada “Trânsito S/A”, contou com
70 policiais e 16 viaturas. Os presos podem ser
indiciados por formação de quadrilha, corrupção ativa e
passiva, uso de documento falso, falsificação de
documento público e crime fiscal.
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Instale câmera em seu táxi
e tenha mais segurança
Fotos: Mario Sergio de Almeida

A câmera de segurança para táxis, idealizada por Salomão Pereira
em parceria com a empresa de
tecnologia Cerruns, foi criada para
dar mais segurança para a categoria. A câmera registra a imagem
de todos os passageiros que entram no táxi e as armazena em
uma central. Com isso, o carro
pode ser roubado ou destruído,
mas as imagens dos criminosos já
estarão gravadas.

Os veículos equipados com a
câmera possuem um selo informando
sobre o monitoramento e o registro da
imagem. Caso um passageiro mal intencionado entre no táxi, ao saber que
está sendo filmado, desistirá de cometer o crime.
Projeto de lei em Uberaba prevê
a instalação de câmeras nos táxis
O vereador da cidade de Uberaba
(MG) Paulo César Soares, apresentou um projeto de lei que prevê a ins-

talação de câmeras de monitoramento
em todos os táxis da cidade. A iniciativa quer diminuir o número de assaltos
a taxistas.
Segundo o autor do projeto, a

câmera de segurança, além de inibir
a ação de criminosos, também vai
permitir a identificação dos suspeitos pela polícia. Os passageiros deverão ser informados sobre a filmagem através de aviso dentro do carro, e as imagens deverão ser armazenadas por, no mínimo, 30 dias.
O sistema de câmeras de segurança para táxis já é adotado em algumas capitais brasileiras, como Porto Alegre, e em alguns países como
Estados Unidos e China.
Instale hoje mesmo a câmera
de segurança em seu táxi
A instalação do sistema de segurança para táxis através de câmeras
é muito simples: 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 fica em R$ 250,
e pode ser parcelada em três vezes
sem juros.
Estamos cadastrando oficinas
especializadas em taxímetros de todo
o Brasil para a ampliação de nossos
centros de instalação.

Entre em contato conosco.
11 5575-2653
salomaosilva@terra.com.br
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Hotel consegue na justiça
que ponto de táxi seja extinto
Ponto de táxi categoria luxo havia sido criado em abril de 2014
Em 22 de setembro o Juiz Marcos
Pimentel Tamassia, a 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, concedeu mandado de segurança para o Hotel Hyatt em face do
Departamento de Transportes Públicos (DTP). O hotel entrou com uma
ação exigindo que o ponto de táxi luxo
criado pela Portaria nº 071/14 em 04
de abril não fosse instalado no local.
Segundo a alegação do Hotel
Hyatt, a portaria deveria ser anulada
para que um novo procedimento administrativo pudesse ser instaurado
com a participação do hotel. O hotel
alegou também que já é provido de
um ponto de táxi comum, localizado
do lado oposto da via onde se pretende instalar o ponto de táxi luxo, e que
não há demanda para a criação de
outro ponto.
O juiz entendeu que o hotel era
parte interessada no assunto, e citou o
artigo 2º da Portaria 115/08 do DTP,
que estabelece que:
Art. 2º - Todo pedido de criação
de ponto privativo por condutor deverá ser requerido por meio de autuação em processo administrativo, subscrito por, no mínimo, 6 (seis) motoristas interessados, dos quais 50% (cinqüenta por cento) ou mais, devem ser
permissionários de Alvará livre. O processo deverá conter:(...)
II - Em relação ao local pretendido:
1 - Carta de anuência dos proprietários dos imóveis lindeiros;
2 - Carta de anuência da Associação dos Moradores e Amigos
de Bairro ou da Subprefeitura ou
CONSEG local;
Além disso, segundo o magistrado, os documentos apresentados nos
autos demonstram que os motoristas não apresentaram a documentação prevista, uma vez que eles
já são permissionários de pontos
em outros locais.
Cooperluxo afirma que alegações
do Hotel Hyatt são
infundadas e absurdas
O vice-presidente da Cooperluxo,
Geraldo Paulino, juntamente com o
ex-presidente da cooperativa, Nilson
Carvalho, mostraram à Folha do Motorista o Mandado de Segurança
apresentado pelo hotel à justiça. Segundo os taxistas há uma confissão de

irregularidade no documento: o hotel
afirma que é servido por uma empresa
que presta serviços de transportes, mas
o transporte individual de passageiros
pode ser oferecido apenas por taxistas
credenciados pela prefeitura.
O hotel diz que conta com um serviço de transporte diferenciado, oferecido pela empresa Shift Mobilidade
Corporativa e Agenciamento Ltda., que
presta serviço de transporte executivo
de passageiros conduzido exclusivamente por motoristas. O hotel ressalta
que a empresa Shift é legalizada pelo
DTP (Departamento de Transportes
Públicos).
Segundo os taxistas da Cooperluxo
a empresa Shift possui autorização do
DTP para realizar fretamentos em ônibus e vans. Porém, se aproveitando
dessa brecha, a Shift passou a operar
com carros particulares, prestando serviços de transporte individual de passageiros como se fossem táxis.
Nilson contesta também a informação passada pelo hotel de que há um
ponto de táxi comum nas imediações.
“Há apenas um ponto de apoio de rádio táxi. Nós solicitamos a criação do
ponto de táxi luxo principalmente por
isso, já que não há transporte regular
para os passageiros do hotel. O ponto
de táxi luxo ficaria localizado em uma
via pública”.
A Cooperluxo afirma que a sinalização horizontal chegou a ser feita e a placa
indicando o ponto de táxi foi colocada
pela CET (Companhia de Engenharia
de Tráfego). Porém, funcionários do
hotel arrancaram a placa e a esconderam para inibir a parada dos táxis luxos. Paralelamente a isso, o hotel entrou com a ação na justiça.
Os responsáveis pela Cooperluxo
tentaram contato com o hotel por e-mail
para marcar uma reunião, mas nunca
foram atendidos. “Nós passamos por
e-mail uma lista de taxistas que atendem a categoria luxo e que são extremamente preparados: temos taxistas
que falam oito idiomas. Os carros que
oferecemos para o atendimento ao hotel são luxuosos, blindados e chegam a
custar mais de R$ 180 mil. Mas o hotel
não quer qualidade e profissionais legalizados”, afirmou Geraldo.
Nilson afirma que o poder público
parece não ter força contra a ilegalidade. “A justiça foi usada para beneficiar

Foto: Fabiana Cuba

uma empresa particular. O sindicato dos
taxistas não trabalha a favor da categoria luxo. O DTP, que é o órgão
fiscalizador, foi até a porta do hotel, presenciou o transporte irregular de passageiros, mas não fez nada. A quem nós
podemos recorrer”?
Hotel Grand Hyatt optou
por não se manifestar
Em nota o diretor do hotel, Luis
Joly, afirmou que o Grand Hyatt São
Paulo não irá se manifestar em relação
à reclamação da Cooperluxo dirigida
ao jornal Folha do Motorista, já que o
caso está sendo avaliado por meio dos
trâmites legais da justiça.
DTP afirma que realiza
fiscalizações pela cidade
Em resposta à Folha do Motorista
o DTP afirmou que, em 18 de setembro foi apreendido um veículo, modelo
Corolla, exercendo o transporte irregular de passageiros no Hotel Grand Hyatt.
O órgão também garantiu que, dentro
de sua programação de trabalho, a área
de fiscalização do DTP efetuará
novas ações com a finalidade de apurar o caso.
A Secretaria Municipal de Transportes (SMT) informou que o DTP realiza
constantes operações para coibir o
transporte irregular de passageiros por
veículos clandestinos na cidade.
O trabalho de fiscalização resultou, desde janeiro até 31 de agosto de 2014,
em 94.644 veículos vistoriados. Deste total, 221 veículos clandestinos foram apreendidos.
A fiscalização ocorre rotineiramente em toda a cidade e as operações são
direcionadas de forma especial à verificação dos veículos das modalidades

do transporte diferenciado, ou seja:
Táxi, Escolar,
Carga-frete
e Fretamento. É feita por 105 agentes técnicos e conta com 19
viaturas, trabalhando 24 horas por dia,
sete dias por semana.
A principal ação dos agentes de
fiscalização é coibir que arrastadores
desloquem usuários para veículos não
credenciados; orientar os usuários
sobre ações de arrastadores; observar veículos particulares que possam
estar efetuando o serviço remunerado de transporte de passageiros sem
autorização; efetuar abordagens aleatórias de veículos credenciados, verificando sua operação, situações documental e veicular.
O DTP também informou que irá
recorrer quanto ao Mandado de Segurança concedido pela justiça ao
Hotel Grand Hyatt. O órgão já estuda junto com a Procuradoria do Município como isto será feito.
Denuncie irregularidades no
serviço de transporte
diferenciado
Para realizar denúncias sobre irregularidades no transporte de passageiros, basta anotar a placa do veículo, data, hora, local da infração e entrar em contato com o Serviço de
Atendimento ao Cidadão (SAC) do
DTP pelos telefones (11) 2692-3302,
(11) 2291-5416 e (11) 2692-4094.
As denúncias também podem ser
feitas
pelo
e-mail
dtpsac@prefeitura.sp.gov.br, pessoalmente na sede do DTP, na Rua Joaquim Carlos nº 655, Pari (atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h) ou
pelo telefone 156 da Prefeitura.
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Tribunal de Contas suspende
compra dos radares para ônibus
Prefeitura pretende comprar 300 radares para fiscalizar
corredores e faixas. Equipamentos serão instalados nos ônibus.
Foto: Divulgação

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM-SP) suspendeu temporariamente a compra de
300 radares que seriam instalados nos
ônibus. A ideia era usar esses instrumentos para multar os motoristas que
invadissem as faixas e corredores

exclusivos em São Paulo e desrespeitassem o rodízio de veículos.
O TCM-SP afirmou que foram encontradas 17 irregularidades e impropriedades nos documentos apresentados pela prefeitura. Em primeiro lugar,
os auditores destacam que não está

provada a necessidade da aquisição
dos equipamentos. A compra dos radares custará aos cofres públicos mais
de R$ 43 milhões.
A prefeitura informou que a área
técnica irá responder aos
questionamentos do TCM-SP, e que
espera resolver a questão o mais breve possível. O plano do prefeito
Fernando Haddad é colocar os agentes da CET (Companhia de Engenharia
de Tráfego) para organizar o trânsito, e
deixar as multas por conta dos radares.
Compra dos radares é a sexta
licitação barrada pelo TCM-SP
Segundo o TCM-SP, o órgão tem
evitado gastos desnecessários por parte da prefeitura, especialmente suspendendo ou determinando a correção de

licitações milionárias. A suspensão da
compra dos radares para ônibus é a
sexta medida tomada contra a administração do PT (Partido dos Trabalhadores) desde o ano passado.
A primeira licitação barrada pelo
Tribunal foi a construção de 150 quilômetros de corredores de ônibus.
Ainda em 2013 a nova inspeção veicular também foi suspensa por irregularidades.
Esse ano o TCM-SP suspendeu
a compra de mais de 800 câmeras,
reformas em prontos socorros,
creches e escolas e a construção
de um data center do Bilhete Único. Juntos, os planos da prefeitura foram frustrados em mais de
R$ 6,3 bilhões.
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Transferências de alvarás publicadas no Diário Oficial
Confira as transferências de alvará publicadas no Diário Oficial do Município de São Paulo nos últimos dias.
Os taxistas listados devem procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para finalizar o processo.
Diário Oficial de 08/10/14
2013-0.097.491-1 Eurides Faxina
Servigne. Transferência do alvará de
estacionamento 019.265-27.
2013-0.101.403-2 Monica Aparecida
Carvalho Cavalcanti. Transferência do
alvará de estacionamento nº 003.059-28.
2013-0.157.906-4 Alex Hermínio de
Oliveira. Transferência do alvará de estacionamento nº 005.757-20.
2013-0.219.366-6 Hosana Tenório
Alecrim da Silva. Transferência do
alvará de estacionamento nº
002.870-24.
2014-0.086.152-3 Roberto de Oliveira. Transferência do alvará de estacionamento nº 035.951-29.
2014-0.174.195-5 Adelicio Aparecido Salvador. Transferência do alvará de
estacionamento nº 033.039-26.
2014-0.192.677-7 Leonidio Febronio
dos Santos. Transferência do alvará de
estacionamento nº 023.959-24.
Diário Oficial de 09/10/14
2013-0.215.693-0 Maria Aparecida
dos Santos. Transferência do alvará de
estacionamento nº 033.052-28.
Diário Oficial de 11/10/14
2014-0.189.825-0 João Januario de
Medeiros. Transferência do alvará de
estacionamento nº 000.675-20.
2014-0.190.717-9 José Antonio
Rampin. Transferência do alvará de estacionamento nº 027.435-23.
2014-0.194.142-3 José Miranda

Junior. Transferência do alvará de estacionamento nº 029.487-29.
2014-0.194.977-7 Miguel Vig. Transferência do alvará de estacionamento nº
030.082-23.
2014-0.195.093-7 Cícero Salustriano
de Oliveira. Transferência do alvará de
estacionamento nº 013.617-24.
2014-0.197.236-1 Simone Barreto
Martins. Transferência do alvará de estacionamento nº 003.821-24.
2014-0.198.392-4 Gonçalo Ximenes do
Prado. Transferência do alvará de estacionamento nº 031.129-26.
2014-0.200.676-0 Miguel Domingues.
Transferência do alvará de estacionamento
nº 028.500-28.
2014-0.200.974-3 Roberto Furtado da
Silva. Transferência do alvará de estacionamento nº 003.861-20.
2014-0.211.051-7 Jair Alves. Transferência do alvará de estacionamento nº
015.362-22.
2014-0.215.421-2 Rute Moreira dos
Santos Silva. Transferência do alvará de
estacionamento nº 033.755-28.
Diário Oficial de 14/10/14
2014-0.194.934-3 Alcides Canto
Guedes. Transferência do alvará de estacionamento nº 033.408-21.
2014-0.195.692-7 Kokiti Cumigami.
Transferência do alvará de estacionamento nº 037.863-23.
2014-0.196.936-0 Francisco Viana da
Silva. Transferência do alvará de estaci-

onamento nº 022.374-23.
2014-0.198.769-5 José Vitorino da
Costa. Transferência do alvará de estacionamento nº 031.284-23.
2014-0.199.223-0 Adalberto Caldeira
Barioni. Transferência do alvará de estacionamento nº 023.647-27.
2014-0.199.681-3 Armando Simões
Rama. Transferência do alvará de estacionamento nº 025.179-22.
2014-0.210.727-3 Israel Faustino.
Transferência do alvará de estacionamento nº 035.450-24.
2014-0.213.245-6 Antonio Santana.
Transferência do alvará de estacionamento nº 001.976-29.
2014-0.214.371-7 Miguel Sales Peres.
Transferência do alvará de estacionamento nº
031.253-27.
2014-0.217.970-3 David Paes. Transferência do alvará de estacionamento nº
027.017-23.
2014-0.279.928-0 Moacir Francisco
Sales. Transferência do alvará de estacionamento nº 010.026-27.
Diário Oficial de 15/10/14
2014-0.128.078-8 Abelia Januario
Monteiro Meneses. Transferência do
alvará de estacionamento nº 019.932-24.
Diário Oficial de 16/10/14
2014-0.190.785-3 Mitsuo Ikeda.
Transferência de alvará de estacionamento nº 018.564-21.
2014-0.201.208-6 João Garcia
Fernandes. Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 017.132-21.
2014-0.214.828-0 Osvaldo Gandolfi.
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.797-20.
2014-0.215.060-8 Rubens Debia.
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.519-27.
2014-0.216.094-8 Juvanil Marcos
dos Santos. Transferência de alvará de
estacionamento nº 013.551-20.
2014-0.217.390-0 João Américo
Grassi. Transferência de alvará de estacionamento nº 026.969-24.
2014-0.217.555-4 Liodete José dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 011.059-22.
2014-0.218.193-7 Custodio Pereira
da Costa. Transferência de alvará de
estacionamento nº 027.783-27.
2014-0.220.613-1 Hilário Biggi.
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.245-24.
2014-0.220.931-9 João Rosa Gonçalves Tavares. Transferência de alvará
de estacionamento nº 000.771-27.
2014-0.224.904-3 Antonio Ferreira
Gomes. Transferência de alvará de estacionamento nº 030.273-25.
2014-0.228.351-9 José Petrônio
Barbos a d e O l i v e ira. Transferência
d e a l v a r á d e e s t a c i onamento nº
002.524-25.
2014-0.229.336-0 Luiz Buzana.
Transferência de alvará de estacionamento nº 022.740-27.

Mudanças em pontos de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial mudanças estruturais
em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 08/10/14
Portaria nº 260/14 - DTP. GAB.
Diminui o índice de rotatividade e
amplia o espaço físico do ponto privativo nº 511 (CLP 04.22.014), para
estacionamento de táxi, categoria
comum, na Rua José Otoni, entre a
Rua Rachid Athié e a Av. Marechal
Tito. 1º Segmento: capacidade para
3 vagas; 2º Segmento: capacidade
para 3 vagas; Capacidade: 6 vagas;
Índice de Rotatividade: 3 carros por
vaga; Total de Permissionários: 18.
Portaria nº 261/14 - DTP. GAB.
Diminui o índice de rotatividade e
remaneja o ponto privativo nº 2497
(CLP 17.10.054), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Rua Sebastião Paes, entre a Rua
Nhu-Guaçu e a Rua Vieira de
Moraes, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade
igual a 2,67 carros por vaga,
totalizando 8 carros.

Portaria nº 262/14 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2607
(C.L.P 20.04.125), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Rua Helvetia, entre a Av. São João e a
Rua das Palmeiras, capacidade para 3
vagas, índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.
DIÁRIO OFICIAL DE 11/10/14
Portaria nº 271/14 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2019
(CLP 17.08.035) para estacionamento de táxi comum, na Rua Tuim, entre
a Av. Pavão e a Av. Cotovia, do lado
par para o lado ímpar (altura do nº
1041), capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3,67 carros
por vaga, totalizando 11 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 15/10/14
Portaria nº 273/14 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº
3051 (CLP 03.04.052), para estacionamento de táxi comum, na Rua Dr.
Carlos Botelho, lado ímpar, altura do

nº 466, entre a Rua João Boemer e a
Rua Bresser, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.
Portaria nº 274/14 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 1919
(C.L.P 18.06.002), para estacionamento de táxi comum na Rua Alves
Guimarães, lado ímpar, altura do nº 55,
entre a Rua Artur de Azevedo e a Av.
Rebouças, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga totalizando 10 carros.
Portaria nº 275/14 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1378
(C.L.P 23.04.025), para estacionamento de táxi comum, na Rua Três
Rios, passando do lado ímpar para o
lado par, altura do nº 498, entre a Rua
Silva Pinto e a Rua Lubavitch, capacidade para 8 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,3 carros por
vaga, totalizando 26 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 17/10/14

Portaria nº 278/14 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº
1362 (C.L.P 24.00.064), para estacionamento de táxi comum, na Rua
Joaquim Gustavo, entre a Av.
Ipiranga e a Rua das Timbiras, capacidade para 2 vagas com prolongamento na Rua 24 de Maio, altura do
nº 275, entre Rua Dom José de Barros e a Av. Ipiranga, capacidade para
2 vagas, capacidade total 4 vagas,
índice de rotatividade 5,5 carros por
vaga, totalizando 22 carros.
Portaria nº 277/2014 - DTP. GAB.
Diminui o índice de rotatividade,
remaneja e amplia o espaço físico do
ponto privativo nº 1987 (CLP
17.12.015), para estacionamento de
táxi comum, na Rua Alexandre Dumas, entre a Rua Joaquim de
Andrade e a Rua José Vicente Cavalheiro, capacidade para 4 vagas,
índice de rotatividade igual a 2,5 carros por vaga totalizando 10 carros.
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Feirão do Táxi: cerca de
200 carros vendidos
Feirão do Táxi se consolida como o maior evento da categoria taxista de SP
Dia 18 de outubro foi realizado o
15º Feirão do Táxi. Em um dia agradável, muitos taxistas e seus familiares compareceram ao evento, que
contou com a participação de grandes empresas, atrações musicais, brincadeiras para as crianças, brindes e
comidas variadas.
Foram vendidos durante o evento
cerca de 200 veículos zero quilômetro, além da realização de muitos outros negócios. O Feirão é a oportuni-

dade das empresas demonstrarem seus
produtos diretamente para os taxistas,
e estabelecerem contatos para a realização de futuras vendas.
No último Feirão do Táxi de 2014
as crianças tiveram um lugar reservado para a diversão, com cama elástica, piscina de bolinhas, show de mágica e algodão doce. Para animar a festa, além do Trio Elétrico Salomão, a
dupla sertaneja Sandro e Léo marcou
presença. A locução do evento ficou

por conta de Alessandro Panda.
Diversos brindes foram sorteados,
entre eles liquidificadores, panela de
arroz elétrica, relógios, tablets, kits com
produtos de beleza, máquina fotográfica digital, TV 43’ e a instalação de
um Kit de Gás Natural Veicular, no
valor de R$ 4 mil.
Os taxistas que compareceram ao
Feirão almoçaram um delicioso boi no
rolete, servido com farofa, salada e
pão. Havia também um porco no

rolete, espetinhos de carne, frango e
lingüiça, além de frutas, batatas em
conserva e sorvetes, tudo de graça e
à vontade.
O Feirão do Táxi mais uma vez
mostrou ser o maior evento da categoria taxista de São Paulo. Para quem
fechou negócios no Feirão, as vantagens e a economia foram os principais atrativos. Todas as empresas ofereceram condições especiais, válidas
apenas durante a festa.

Empresas que compareceram ao Feirão
presentearam os taxistas com uma série de vantagens
Fotos: Mario Sergio de Almeida

GNV Anchieta
A GNV Anchieta, convertedora de Gás Natural Veicular, levou ao Feirão o
pagamento em 10 vezes, sem juros, além de brindes. “O Feirão sempre
deu um retorno muito bom para a empresa, e fazemos questão de participar”, afirmou o proprietário, Luciano Leoni.

Intersul
A empresa Intersul trabalha com taxímetros, instalação e manutenção
de GNV, além de mecânica. Dario Mercado, proprietário, informou
que os taxistas que adquiriram um Kit GNV no Feirão ganharam um
taxímetro como cortesia.

HS Serviços Automotivos
Todos os taxistas que passaram pelo stand da HS Serviços Automotivos e
fizeram um orçamento concorreram à instalação de um Kit GNV. “Para nós
o Feirão sempre trouxe bons resultados. Acredito que muitos negócios
ainda serão fechados nos próximos dias”, afirmou Nestor Simões, proprietário da empresa.

Nova GNV
Presente desde o primeiro Feirão do Táxi, a convertedora Nova Gás
levou carros convertidos para mostrar aos taxistas a segurança e qualidade da instalação. A Nova Gás é a única convertedora autorizada a
funcionar dentro de uma concessionária, fazendo com que os veículos
não percam a garantia de fábrica.
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Chevrolet – concessionárias Nova, Vigorito,
Carrera, Rumo Norte,
Itororó, Granleste e
Viamar
Todas as concessionárias
Chevrolet presentes no
Feirão ofereceram condições especiais e promoções para os taxistas que
Sergio deAlém
Almeida das isenções, os veículos foram
fecharam negócio duranteFotos:
o Mario
evento.
vendidos com até 4% de desconto.

Renault – concessionárias Sinal France, Itavema e Max Motors
A Renault ofereceu aos taxistas descontos exclusivos, válidos apenas durante o Feirão, para os modelos Duster Expression, Fluence e Logan (eleito
como a melhor compra do ano pela Revista Quatro Rodas). Além disso, os
taxistas puderam conhecer e tirar dúvidas sobre a linha de peças da Renault
(pastilhas, filtros, óleos, lubrificantes e palhetas da marca Motrio).

Volkswagen –
concessionárias
Amazon e Faria
A Volkswagen levou ao
Feirão do Táxi descontos exclusivos e
taxas especiais oferecidas pelo Banco
Volkswagen. Todos os
taxistas que fecharam
negócio no evento
concorreram a uma televisão, e ganharão um carregador portátil de celular
na retirada do carro.

Osasgás
A Osasgás levou ao Feirão a explicação sobre os cilindros novos
e requalificados. “Muitos taxistas
compram um Kit GNV e não sabem que o cilindro é
requalificado. Estamos mostrando as diferenças e o selo que deve
ser verificado, para que os
taxistas não percam dinheiro. A
Osasgás trabalha apenas com cilindros novos”, lembrou Maurício Brazioli, diretor da empresa.
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Toyota –
concessionárias
Grand Motors,
T Line, T Drive,
Caltabiano e
Tsusho
Rubens Santini, gerente de vendas diretas
da Toyota no Brasil,
levou ao Feirão do
Táxi a promoção exclusiva do Banco
Toyota. “Além das promoções, nós trouxemos o carro chefe da Toyota
para a categoria: o Etios Sedan, que caiu no gosto dos taxistas”.

Honda – concessionária HPoint
A concessionária HPoint, representante da Honda, presenteou os taxistas
que fecharam negócio durante o evento com R$ 1 mil de desconto nos
modelos Civic e City. Além disso, a Honda levou despachantes para o Feirão,
para fornecer as cartas de isenção como cortesia.

Mary Kay
Consultoras de beleza da Mary Kay
demonstraram
toda a linha de produtos para cuidado
com
a
pele,
maquiagem, corporal e fragrâncias.
“A empresa atua
com consultoria.
As consumidoras
podem acessar o
site da Mary Kay e,
pelo CEP, encontrar a consultora mais próxima”, lembrou Camila Silva.

Comgás – Projeto GNV no Ponto
A Comgás levou ao Feirão do Táxi, em primeira mão, o furgão que irá percorrer todos os pontos de táxi de São Paulo a partir de novembro. A ideia é
ir até os taxistas para esclarecer dúvidas sobre o GNV, e encaminhá-los até
uma convertedora autorizada mais próxima para a instalação. A empresa
ofereceu a todos os presentes mais de três mil sorvetes grátis.
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Transferência de alvará sob inventário: DTP está exigindo documentos a mais
Segundo advogada da Coopetasp conduta é irregular, e taxistas podem acionar a justiça
Os taxistas que estão solicitando
transferência do alvará de estacionamento referente a inventários estão
sendo surpreendidos por uma série
de exigências. O DTP (Departamento de Transportes Públicos), através
de seu departamento jurídico, está
exigindo dos interessados documentos que não constam na lei.
A herdeira de taxista F.O.F. (que
não quer ter a identidade revelada),
solicitou a transferência de alvará ao
DTP depois da justiça ter lhe concedido o alvará judicial em 15 de julho
de 2013. O processo ficou parado
devido à decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a
paralisação de todas as transferências, e só voltou a ser analisado agora.
Para finalização do processo a assessoria jurídica do órgão solicitou à
herdeira a apresentação de originais
e cópias do plano de partilha homologado nos autos do processo de inventário, e também cópia da certidão
de óbito. Além disso, a inventariante
precisa comprovar a existência ou
não de outros herdeiros e, em caso
positivo, juntar carta de anuência des-

ses demais herdeiros em relação à
transferência.
Com essa ação o DTP está desrespeitando a Portaria 22/2012 da
Secretaria Municipal de Transportes
(SMT), que trata das transferências de
alvará. A Portaria exige apenas que
sejam apresentados os originais e uma
cópia do RG, CPF, CNH, comprovante de residência e requerimento de
transferência, que é fornecido pelo próprio DTP e deve ser preenchido pelo
interessado.
“O DTP está pedindo esse ‘esboço de partilha’ para verificar se houve
a atribuição de algum valor no inventário/ arrolamento, para que depois
distribuam um processo de proposta de
cassação”, explicou a advogada da
Coopetasp, Dra. Rita Simone Miler Bertti.
Segundo a advogada, esse tipo de conduta irregular permite que os taxistas acionem a justiça, cabendo um mandado de
segurança cumulado com liminar.
“Tenho visto que isso está importunando demais os taxistas, que já sofrem com a morosidade nas transferências. Agora, o DTP está exigindo
um excesso de documentação que não

Foto: Mario Sergio de Almeida

lhe compete pedir. Eles não podem ratificar um alvará judicial,
e devem apenas cumprir a decisão da justiça. A isso certamente cabe mandado de segurança cumulado com liminar”,
informou a advogada.
O servidor público deve
cumprir Leis, Portarias e Decretos. Qualquer outro documento exigido por sua iniciativa é irregular, e pode acarretar
processo administrativo por
abuso de poder. “É necessário que o
diretor do DTP, Dr. Daniel Telles, tome
conhecimento e exija do departamento jurídico o cumprimento da lei”, orientou o vereador Salomão Pereira.
Veja o que diz a Portaria 22/2012
da SMT, em seu Artigo 1º:
Para as solicitações de transferência de Alvará de Estacionamento, previsto no artigo 19 da Lei nº 7.329, de
11 de julho de 1969 e suas alterações,
bem como para inclusão, manutenção
ou troca de co-titular, segundo motorista ou preposto, será necessário o
comparecimento pessoal dos interessados para protocolar o expediente

referente ao serviço solicitado, quando deverão ser apresentados os seguintes documentos, em original e uma
cópia reprográfica:
I – Cédula de Identidade (RG);
II – Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF);
III – Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
IV – Comprovante de residência
(recente);
V – Requerimento de Transferência, Inclusão, Manutenção e/ou Inclusão ou Troca, fornecido pelo próprio
DTP, devidamente preenchido em todos os seus campos.

Max Renault: atendimento e
promoções exclusivas para taxistas
Venha conhecer o novo Renault Duster e aproveitar as vantagens Renault Pro+
A concessionária Max Renault faz
parte do projeto Renault Pro+, que é
um conceito trazido da França para
classificar algumas concessionárias
que são especializadas em atendimento para clientes profissionais. Por isso,
a Max Renault oferece aos taxistas
um atendimento diferenciado em vendas e pós-vendas.
Júnior Campos, gerente de vendas diretas da Max Renault, afirma
que os taxistas têm, na parte de pós
vendas, um atendimento prioritário e
boxes exclusivos para revisões. Além
disso, todas as concessionárias
indicadas como Pro+ mantém um estoque das principais peças, para
agilizar o trabalho no momento da
manutenção.
Já na parte da vendas o gerente
ressalta as diferenças de uma concessionária Renault Pro+. “Temos um
showroom dedicado apenas a vendas profissionais, com vendedores

exclusivos para taxistas, portadores de
necessidades especiais e frotistas. Isso
faz toda diferença”, afirma Júnior.
O taxista encontra na Max Renault
uma gama de serviços para facilitar a
aquisição de seu veículo zero quilômetro. “Aqui dentro da concessionária
existe o Banco Renault, que possui planos de financiamentos exclusivos para
taxistas, sem entrada ou com a primeira parcela para 60 dias. Aceitamos o
veículo seminovo na troca, e temos
seguradoras e despachante próprio,
para o taxista já sair da concessionária
com o carro emplacado, sem trabalho”,
lembrou Júnior.
Além do sucesso que o Logan fez
com os taxistas (considerado o veículo que mais cresceu na preferência da
categoria nos últimos três anos), o destaque da vez é a Duster 1.6. “A Duster
é uma verdadeira SUV: tem um amplo
porta-malas de 475 litros, espaço interno super confortável e está com 24%

Foto: Mario Sergio de Almeida

de desconto, com preços a partir de
R$ 34.990, já com as isenções”.
Júnior convida todos a conhecer a
concessionária Max Renault. “Os
taxistas que fecharem negócio conosco
ganharão de brinde jogo de tapetes e
calha. Caso o taxista ainda não tenha
providenciado suas cartas de isenção,

a Max Renault fará toda a documentação como cortesia” convidou Júnior.
Max Renault
Marginal Tietê nº 1401
(Esquina com R. Ricardo
Cavatton - Lapa)
Tel.: 3469-9000
Acesse: www.maxrenault.com.br
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Taxistas aguardam a boa vontade
do prefeito para reajuste de tarifa
Taxistas estão trabalhando há quatro anos sem aumento
As tarifas do serviço de táxi da
cidade de São Paulo não são reajustadas há mais de quatro anos. O último aumento ocorreu no início de
2011, tendo como ano base 2009.
Atualizando os dados da inflação
desde 2010, o acumulado até setembro de 2014 está em 28,77%. Para
que os taxistas tenham um ganho real
de remuneração, hoje a tarifa precisa ser reajustada em 30%.
Em 20 de maio Salomão Pereira,
representando os taxistas pela Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi
de São Paulo (Coopetasp), encaminhou uma planilha de custo detalhada ao Secretário de Transportes,
Jilmar Tatto, relatando todos os gastos dos taxistas e solicitando um reajuste. Até o momento a administração não sinalizou com uma posição
favorável à categoria.

“A prefeitura deveria reajustar a tarifa de táxi anualmente, para manter o
poder aquisitivo dos profissionais e
evitar um super aumento que pode
impactar negativamente a categoria.
Infelizmente, os taxistas em nossa cidade não tinham um representante político para lutar por essa e outras questões, mas em 2015, quando assumirei
minha cadeira como vereador, vou lutar pelo aumento anual de tarifas”, afirmou Salomão.
Entenda como é medida a inflação
e a relação com o aumento da
tarifa de táxi
O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), calculado pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), é utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação
do país. O governo usa o IPCA como
referência para verificar se a meta
estabelecida para a inflação está sen-

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

do cumprida.
Para se chegar ao valor da inflação
(ou IPCA) o IBGE realiza uma pesquisa, todos os meses, em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de
serviços públicos (água, luz, telefone e
gás). Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor,
para pagamento à vista.
São considerados nove grupos de
produtos e serviços: alimentação e bebidas; artigos de residência; comunicação; despesas pessoais; educação;
habitação; saúde e cuidados pessoais;
transportes e vestuário. Eles são subdivididos em 465 subitens.
O indicador reflete o custo de vida
de famílias com renda mensal de 1 a
40 salários mínimos (de R$ 724 a R$
28.960), residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e
Belém, além do Distrito Federal e do
município de Goiânia.
A inflação acumulada desde o último aumento da tarifa de táxi em São
Paulo está em 28,77% (de janeiro de
2010 até setembro deste ano). Isso
significa que o IBGE verificou que os
itens pesquisados relacionados acima
sofreram um aumento de 28,77%, mas
os taxistas não receberam nenhum tipo
de reajuste. Por isso, o poder de compra desses profissionais está em
declínio, comprometendo o bem estar
de suas famílias e seu padrão de vida.

INFLAÇÃO
ACUMULADA
DE 2010 A 2014:
2010 - 5,91%
2011 - 6,50%
2012 - 5,84%
2013 - 5,91%
2014 - 4,61%
(de janeiro a setembro)
Total acumulado - 28,77%
PARA COBRIR A
DEFASAGEM NA TARIFA DO
SERVIÇO DE TÁXI DA
CIDADE COM REAJUSTE DE
30%, OS NOVOS VALORES
SERÃO OS RELACIONADOS
A SEGUIR:
Veja cálculo de reajuste para
a tarifa de táxi de São Paulo
CATEGORIA COMUM
Bandeirada - de R$ 4,10
para R$ 5,33
Quilômetro rodado - de R$ 2,50
para R$ 3,25
Hora parada - de R$ 33,00
para R$ 42,90
CATEGORIA ESPECIAL
Bandeirada - de R$ 5,13
para R$ 6,66
Quilômetro rodado - de R$ 3,13
para R$ 4,06
Hora parada - de R$ 41,25
para R$ 53,62
CATEGORIA LUXO
Bandeirada - de R$ 6,15
para R$ 7,99
Quilômetro rodado - de R$ 3,75
para R$ 4,87
Hora parada - de R$ 49,50
para R$ 64,35
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Para descontrair...
E a amiga pergunta:
Como foi a consulta com aquela vidente famosa?
Ora, nem quis perder tempo...
POR QUÊ?
Quando eu bati à porta, ela perguntou: “Quem é?”

Pizza de muçarela de
búfala com rúcula
2 xícaras (chá) de molho de tomate
1 colher (chá) de açúcar

Oferecimento: Adria
Ingredientes:
1 embalagem de biscoito Água e Sal
200g de muçarela de búfala em rodelas
1 colher (chá) de sal
30g de manteiga em temperatura ambiente
15g de fermento para pão
Azeite, orégano, manjericão e folhas
de rúcula a gosto
100g de requeijão

Modo de preparo:
Bata o biscoito no processador até
obter uma farofa e reserve. Misture
o fermento para pão com o açúcar
até dissolver bem. Junte a manteiga,
o sal e 250 ml de água morna e mexa
delicadamente. Junte aos poucos a
farofa de biscoito e amasse até obter
uma massa homogênea. Cubra e deixe crescer por 20 minutos.
Unte com óleo uma forma média para
pizza, acomode a massa e leve ao
forno para pré assar. Retire do forno, espalhe por cima molho de tomate, requeijão, muçarela de búfala,
polvilhe orégano e volte ao forno por
mais 5 minutos. Retire do forno, acomode as folhas de manjericão e rúcula,
regue com azeite e sirva a seguir.
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Salomão irá assumir vaga
de vereador no próximo ano
Foto: Mario Sergio de Almeida

O apoio dos taxistas de São Paulo
foi fundamental para essa conquista
Graças ao apoio dos taxistas da
cidade de São Paulo Salomão Pereira irá assumir uma vaga na Câmara
Municipal em 2015. Isso será possível porque o candidato apoiado por
Salomão, Floriano Pesaro, foi eleito
deputado federal com expressivos
113.949 votos, muitos deles vindos
dos taxistas e seus familiares. Como
outros vereadores da coligação também foram eleitos, por ser o quinto
suplente Salomão irá tomar posse
como vereador no próximo ano.
“Eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um dos 33.987
taxistas da nossa cidade, mas como
isso não é possível deixo registrado
aqui na Folha do Motorista meu sin-

cero agradecimento. Agora é hora de
pensar no futuro e trabalhar duro para
melhorar as condições de representação da categoria”, afirmou Salomão.
Salomão afirma que dará andamento aos projetos apresentados em 2011,
quando assumiu como vereador suplente por 90 dias. “Também vou desenvolver um trabalho de parceria
com as lideranças da categoria: associações de rádiotáxis, empresas, cooperativas, sindicato e Departamento de
Transportes Públicos (DTP). Criarei
um canal de comunicação com os
taxistas para receber sugestões, denuncias e ideias para elaboração de novos projetos”.
“Assim que assumir meu mandato

como vereador apresentarei diversos
projetos que beneficiarão os taxistas.
Vamos combater com pesadas multas
as empresas, hotéis e os estabelecimentos que trabalham com carros
particulares fazendo o serviço de
táxi. Vou lutar também pelo reajuste anual de tarifa”.
A partir de 2015 os taxistas terão
voz e representatividade política, com
Salomão vereador. “Quero deixar registrado que meu gabinete será o gabinete dos taxistas. Estive ao lado da
categoria durante toda a minha vida e
tentei solucionar as mais variadas pendências. Agora, na Câmara Municipal,
poderei fazer muito mais”.
Para se colocar ainda mais dentro
do dia a dia da categoria, Salomão

convida a todos os taxistas. “Tragam
suas ideias para a melhoria do serviço. Entrem em contato com a redação da Folha do Motorista, por email ou por telefone, e dê suas sugestões sobre a mobilidade, segurança, táxis clandestinos e projetos de
lei. Minha legislatura será compartilhada com os taxistas e, podem ter
certeza, tudo o que for possível dentro da legalidade, eu farei”.
Um novo tempo para os taxistas
de São Paulo: com Salomão na Câmara Municipal e Floriano Pesaro na
Câmara Federal em Brasília, os
taxistas terão voz. “Mais uma vez
muito obrigado pela confiança. Contem comigo, e eu continuo contando
com todos vocês”, finalizou Salomão.

de 21/10 a 03 de novembro de 2014

Foto: Mario Sergio de Almeida

ERROS

FOLHA DO MOTORISTA

Página 29

EM INVENTÁRIOS PODEM
LEVAR À PERDA DO ALVARÁ
No máximo em 30 dias após o falecimento do titular do alvará, a família
deve procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos) e indicar um
segundo condutor, que possua Condutax. Após este prazo, é exigido o
inventário, que leva tempo para ser finalizado.
De acordo com a lei 7.329, a transferência de alvará deve ser finalizada
no máximo em três anos após o falecimento do titular. Após este prazo, o
alvará pode ser perdido por caducidade. Para antecipar a transferência, o
advogado, após dar entrada no inventário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.
Alterar uma escritura ou alvará judicial é demorado e oneroso para a
família. Contratar um advogado que não é especialista no assunto é
arriscado, já que os trâmites da documentação de um táxi contêm detalhes
muito específicos.
O atendimento jurídico da Coopetasp é especialista no assunto.
Agende seu horário:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana - Telefone: 2081-1015
Não é necessário ser associado para o atendimento
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Taxista: antes de comprar seu carro
0 km, verifique a homologação
Visando elevar a qualidade do serviço, o Departamento de Transportes
Públicos (DTP) tem homologado
diversos modelos de veículos para atuar no serviço
de táxi de São Paulo. Confira:
Diário Oficial de 10/10/14
Portaria nº 265/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX,
Versão CL MA, Código DENATRAN
117773, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e
COMUM RÁDIO na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legislação
vigente.
Portaria nº 266/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX,
Versão TL MA, Código DENATRAN
117772, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e
COMUM RÁDIO na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legislação
vigente.
Portaria nº 263/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX,
Versão TL MB, Código DENATRAN
117766, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e
COMUM RÁDIO na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legislação
vigente.
Portaria nº 264/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo VOYAGE, Versão CITY MA S, Código DENATRAN
117782, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e
COMUM RÁDIO na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender aos
demais requisitos previstos na legislação
vigente.
Diário Oficial de 14/10/14
Portaria nº 267/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX,

Versão CL SB, Código DENATRAN 117771,
para a prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM e COMUM RÁDIO
na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.
Portaria nº 268/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX, Versão HL SD, Código DENATRAN 117767, para
a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias COMUM e COMUM RÁDIO na
Cidade de São Paulo. O veículo especificado
deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
Portaria nº 269/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX, Versão HL MD, Código DENATRAN 117768,
para a prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM e COMUM RÁDIO
na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.
Diário Oficial de 15/10/14
Portaria nº 272/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca RENAULT, Modelo SANDERO,
Versão DYNA 16, Código DENATRAN
167027, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e COMUM RÁDIO na Cidade de
São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
Portaria nº 270/2014 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca
VOLKSWAGEN, Modelo NOVO FOX, Versão CL MB, Código DENATRAN 117769,
para a prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM e COMUM RÁDIO
na Cidade de São Paulo. O veículo deverá
atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.
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Salomão,
Eu e minha família votamos nos candidatos que você indicou. Trabalho na
Vila Carrão (Zona Leste), e uma corrida da Vila Carrão até Guarulhos custa
ao passageiro R$ 58. Para se ter uma
ideia, uma corrida de Guarulhos até a
Vila Carrão sai por R$ 120. Precisamos lutar pela volta dos 50% para o

Aeroporto de Guarulhos. Vamos trabalhar juntos para mudar essa situação. Desejo-lhe boa sorte na Câmara Municipal de São Paulo como vereador. Nossa categoria precisa reconhecer o seu trabalho a nosso favor e aprender a votar.
Agnaldo Oliveira de Souza taxista

Gostaria de saber se com a eleição do Floriano Pesaro para deputado
federal e do Coronel Telhada para deputado estadual, Salomão conseguirá
assumir uma cadeira na Câmara dos Vereadores?
Edson - taxista
Foram eleitos cinco vereadores da coligação em que Salomão é o 5º
suplente. Tudo indica que Salomão irá assumir como vereador em 2015,
mas ainda precisamos aguardar a finalização da eleição deste ano.
Quero agradecer a equipe da redação do jornal Folha do Motorista e
ao Senhor Salomão, pois quando procurei ajuda todos me atenderam muito bem. Graças a Deus e com a ajuda
de vocês volto a trabalhar já nessa
semana. Com a orientação do Senhor

Salomão, meu pedido foi deferido em
poucos dias! Meu muito obrigado
pelo apoio. A gente só sabe o quanto
vale o apoio de uma pessoa importante quando procuramos e o caso é
resolvido.
Robson - taxista

Transporte clandestino de passageiros
prejudica taxistas de Taubaté
Gostaria de denunciar o que vem
acontecendo no município de Taubaté,
em São Paulo. O transporte clandestino é recorrente no dia a dia em nossa
cidade, sem nenhuma fiscalização pelos órgãos públicos. Empresas de vans,
empresas de motoboys, empresas de
ônibus, empresas de utilitários e também carros particulares fazem o serviço de táxi, e o taxista, que paga seus
impostos, está sendo prejudicado.
O código de trânsito municipal proíbe essa atividade irregular. Acordos
entre a Prefeitura de Taubaté, EMTU
(Empresa Municipal de Transportes
Urbanos) e Polícia Militar foram realizados para combater esse delito, porém a fiscalização continua escassa e a
irregularidade cresce na cidade. Várias empresas de outros segmentos fir-

mam contratos com indústrias de
Taubaté fornecendo serviços de táxi
sem ter autorização.
A situação é facilmente comprovada: pelo telefone, empresas que realizam o transporte clandestino oferecem o serviço, com orçamento e
contrato. Fiz uma denúncia no Departamento de Trânsito, apontando essas empresas e carros particulares,
que além de atender em Taubaté, levam passageiros ao Aeroporto de
Guarulhos e ao litoral paulista.
Estou pedindo apoio ao Salomão
Pereira, editor da Folha do Motorista, para denunciar esses abusos, e também aos órgãos competentes que
possam nos ajudar.
Erick Nunes - taxista de
Taubaté
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Associe-se à COOPETASP e
tenha uma série de vantagens
A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi em São Paulo) é uma cooperativa que tem o objetivo de auxiliar os taxistas e seus familiares em todas as questões profissionais. Além disso, seus associados contam com inúmeras
vantagens e benefícios que facilitam o dia a dia. Com união, somos mais fortes!

Os associados contam
também com convênios
Foto: Mario Sergio de Almeida

Atendimento médico
Clínica São Francisco (todas as
especialidades):
Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, esposa e filhos, com direito a incluir
até seis dependentes, sem carência de idade.
Exames: 50% de desconto, com resultados analisados pelos médicos
da clínica.
Cartão Magnético que dá direito a atendimento em um dos três endereços, com validade de um ano: titular R$ 20 e dependente R$ 10.
Atendimento odontológico
Clínica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora
marcada gratuitos. Preço especial para tratamento. Atendimento para o
titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 – Santana - Telefones: 2362-1922/ 20991922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários
para taxistas e formas especiais de pagamento.

Clube Plêiades Parque Aquático
Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, campos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, restaurante, lanchonetes, playground e estacionamento gratuito.
Mensalidade familiar: R$ 47,10 (inclui o cooperado, conjugue, filhos e
netos menores de 21 anos) + Carteirinha individual: R$ 10 (pago uma
única vez).

Pontuação na CNH
Se você estourou a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e
recebeu notificação do Detran, não deixe o seu processo correr a revelia.
Apresente defesa para reduzir sua penalidade.
Não há meios legais de exclusão de pontos; é necessário o cumprimento de
penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para formular recurso.

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal
(na hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda
(na hora)
* Carta de lucro cessante
(na hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento
(pelo Banco do Brasil, Caixa

Econômica ou bancos privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil
* Atendimento jurídico
(com hora marcada)
* Recursos de multas
* Despachante
* Renovação de cadastro
* CNH e CFC
* Folhas corridas

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
Os inadimplentes pagarão uma taxa de serviço, e o
documento é liberado na hora.

Nota Fiscal Eletrônica
Se a empresa que você
atende exige nota fiscal eletrônica,
procure
a
Coopetasp. A condição de

pagamento é a acordada entre o taxista e a empresa.
Cobramos uma taxa de serviço.

Vale Combustível
Os taxistas que se associarem à entidade por 12
meses recebem um vale-abastecimento de R$ 40.
Para os planos de seis meses, o vale é no valor de
R$ 20. A promoção é válida até o final dos estoques de vale-abastecimento.

e
s
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A Coopetasp oferece três categorias de planos para associação: três, seis e
12 meses, com mensalidades a partir de R$ 33, mais taxa bancária.
Compareça em nossa sede: Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana.
Telefone 2081-1015. E-mail: atendimento@coopetasp.com.br.
Você também pode se associar pelo site: www.coopetasp.com.br (basta
seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto bancário, débito em conta corrente ou transferência bancária.
Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.
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Cadastre-se no aplicativo

TAXISP
e melhore seu faturamento
O aplicativo TAXISP foi pensado para facilitar a busca dos taxistas
por passageiros, combater o uso de
carros particulares que trabalham
como táxis e contribuir para a mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Foi idealizado por Salomão Pereira juntamente com a empresa de
tecnologia You Mobi, e está disponível para celulares e tablets, nas plataformas Android e iOS.
Para segurança dos passageiros
e da categoria, somente taxistas legalizados podem utilizar o TAXISP.
Por isso, para a conclusão do cadastro é solicitado o envio de uma cópia

do Condutax e do Alvará de Estacionamento, dentro da validade.
Para os passageiros o aplicativo
tem novidades: agora, é possível avaliar o serviço prestado pelo taxista após
uma corrida, enviar uma mensagem
para a equipe de desenvolvedores e
acompanhar as novidades através do
TAXISPACONTECE. Além disso, no
site www.taxisp.com.br os passageiros podem consultar os telefones fixos
de quase todos os pontos de táxi da
cidade de São Paulo.
Os taxistas já podem utilizar a ferramenta disponível no aplicativo para
controle financeiro. De uma forma sim-

ples e prática é possível registrar as
receitas geradas pelo TAXISP (calculadas automaticamente ao fim de cada
chamada); as receitas provenientes
de corridas recebidas de outros
aplicativos e ou captadas diretamente na praça; as despesas cotidianas
como almoço, Zona Azul, combustível, diárias de locação do veículo, parcelas de financiamento e
também despesas específicas de

manutenção do carro.
Como baixar o aplicativo
TAXISP?
Para segurança dos passageiros e da categoria, somente taxistas legalizados
podem utilizar o TAXISP.
Você pode se cadastrar:
* Pelo menu de cadastro
do aplicativo
*Através do formulário na
página www.taxisp.com.br
* Enviando e-mail com
todos os seus dados para
taxisp@youmobi.com.br
* Pessoalmente na Coopetasp
Para aprovação de cadastro deverão ser apresentadas ou enviadas
cópias válidas do Alvará de Estacionamento e do Condutax. Somente
após esses procedimentos as corridas começarão a ser liberadas.
Acesse: www.taxisp.com.br
Coopetasp: Rua Napoleão de
Barros 20 – Vila Mariana
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Consulte os anunciantes
da Folha do Motorista
Os taxistas da cidade de São Paulo
podem contar com a Folha do Motorista há 30 anos. Durante esse tempo, a categoria enxergou o jornal
como um canal aberto para suas reivindicações e reclamações. Mas, além
disso, a Folha do Motorista buscou
apresentar à categoria empresas idôneas, que valorizam o taxista e mere-

cem a confiança da classe. Por isso,
ao adquirir um carro ou realizar qualquer serviço, consulte os anunciantes
da Folha do Motorista.
O Brasil se destaca no cenário dos
grandes eventos, e o táxi é o cartão de
visitas da cidade, já que com ele o turista se deslocará, a passeio ou a negócios. É necessário que o taxista in-

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS
Pirelli Firestone Goodyear
Bridgstone Michelin Carros Pick
ups e utilitários Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom preço F:77241871
/
7724-5681
www.pescapneus.com.br
LPraia Grande VL.Mirrim vendo
asobrado a 400m.da praia, terreno
5 por 25, doc.ok R$ 160.000,00
F: 9.7033-4077.
Vendo GrandSiena tretafruel 2012/
2013, otimo estado F: 9.94796303.
Alugo Alvará e Vendo Idea 2011 7820 4320.
Vendo Cobalt 2012 e transfiro ponto
Rua: Antonio Carlos c/Augusta F:
9.9449-8317 (claro) / 9.5141-0037
(tim) c/ Danubio.
Vendo Zafira 2012 e transfiro
alvara Rua: Arizona F: 9.70373106 c/ Arnaldo.
Transfiro alvará Ponto livre 96828 1200.
Vendo prefixo Radio taxi especial
F: 9.4678-2811 c/ Marques.
Baterias 60Ah R$160,00 à vista
e a base de troca F: 41391643 /
964443077
Vendo Meriva 2012 e alugo alvará
- 7726 4620.
Locação – administração e
consultoria, consulte Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno,
2181 – sala: 3 – Mooca F: 36375768 / 9.8585-5988.
Alugamos seu alvara e fazemos
administração, alugue garantido,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala: 3 – Mooca
F: 3637-5768 / 9.8585-5988.

Alugo alvara e Vendo carro zero
Km, consulte Waldemar Mendes –
Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala: 3
– Mooca F: 3637-5768 / 9.85855988.
Transfiro Alvará - tratar: 96865
1106.
Vendo Meriva 09/10 joy, 1.4
completa, couro, com GNV, som,
linda F: 9.6778-7133 / 9.5201-8536
c/ Luis.
Ap. 2dorm., uma vaga coberta
Pauliceia ABC R$ 240 mil vago F:
5574-8585 / 9.9185-6699.
Carro taxi compra e Venda todos
os anos Rua: Dr. Bacelar,123
Vl.Clementino.
Transfiro alvara no ponto HotelWallTritt prox. Paulista F: 9.61909045 c/ Claudemir.
Vendo Levina S 1.8 aut. 12/13,
branca, R$ 32.900,00 F: 9.91164566 c/ Francisco.
Transfiro alvara ponto terminal Rod.
Barra Funda F: 9.9590-5329 c/ Gil.

VENDE-SE PERUA
KOMBI
piskup, ano 1997, otimo
estado, pequeno reparo na
carroceria, motor novo, gás
natural/gasolina, placa
aluguel final 8, municipio de
Cotia Tratar: 5575-2653 c/
Salomão
ou Ana Claudia.

Transfiro alvara c/ ponto Itaim Bibi
Hotel F: ID 97*104390 / 7734-5191 /
9.8541-4170 c/ João.
Ofereço-me p/trabalhar c/ 2º
condutor, resd.Vl Mariana tenho
garagem F: 9.8715-8578 (tim) /
9.4109-4246 (vivo) c/ Lucy.

Caixa de Luz e Poste
de Ponto de Taxi
Montagem com ou sem
material, acompanhamento e
regularização junto á AESEletropaulo. Engenheiro
Eletricista Carlos Roberto
Lopes – CREA Nº
0681740428 Cel.9.89175014 – F: 2578-4519 Recado.

vista em seu instrumento de trabalho
para atrair cada vez mais passageiros
e causar uma boa impressão para todos que visitarão São Paulo.
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 esco-

lhido, mas só é garantido quando a
compra for realizada diretamente nas
concessionárias.
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.

