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GNC, Gente Nossa Corretora de Seguros, líder do

segmento, há mais de dez anos garante o seu

patrimônio. Trabalhamos com várias seguradoras.

Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 24

 Só o seguro de seu táxi

garante o seu dia-a-dia

Cerca de 2.500 taxistas se reuniram em 08 de abril contra o aplicativo

Uber. O vereador Salomão Pereira apoiou o ato e afirmou: “O Uber

está desafiando o poder público, e isso acontece pela fragilidade da

lei. Precisamos mudar esse cenário, aprovando um projeto que puna

mais duramente o transporte clandestino de passageiros, juntamente

com as empresas que contratam esse tipo de serviço”. Pág. 19

Carro particular no
serviço de táxi e tomador
de serviço serão punidos

com pesadas multas

Dia 11 de abril foi realizado o 16º Feirão do Táxi, com

mais de 400 carros vendidos. Foram servidos aos

taxistas e seus familiares 800 quilos de churrasco, um

boi no rolete com 300 quilos e um porco. O evento

comemorou também os 31 anos do jornal Folha do

Motorista. Pág. 20

Mais de 400
carros

vendidos no

Feirão do Táxi

Confira o seu nome

na lista de processos

deferidos e indeferi-

dos. Você tem 30

dias para regularizar

a documentação no

DTP.  Pág. 25

Transferência

de alvará

Aposentadoria, revisão e outros serviços junto ao

INSS: todas as quartas-feiras, das 9h às 13h. Se você

vai financiar o carro 0 km e precisa de carta de

rendimento, ou de lucro cessante, procure a

Coopetasp. Ligue: (11) 2081-1015.  Pág. 26

Vai se aposentar?

Procure a Coopetasp.

Ao adquirir o seu carro novo, procure os anun-

ciantes da Folha do Motorista. Eles têm sem-

pre profissionais preparados para lhe prestar o

melhor atendimento. Para anunciar, fale

conosco: folhadomotorista@terra.com.br

cob.unida@uol.com.br 11 5575-2653 Pág. 10

O SEU TÁXI 0 KM
ATRAI MAIS PASSAGEIRO

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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Fernando Haddad pensa que é
prefeito de Nova York. Em toda en-
trevista, o prefeito usa metrópoles sím-
bolo de modernidade para falar so-
bre São Paulo. Chicago, Tóquio, Bar-

Uma cidade sem calçadas
celona, Amsterdam.

Todas já foram usadas para falar de
ciclovias, mobilidade, grafites e invasões.

Mas o prefeito governa São Paulo,
metrópole de 11 milhões de habitantes
e infinitos problemas. Uma cidade com
muita beleza, modernidade e inovação.
Mas que ainda vive uma realidade dig-
na do século 19.

Um ponto que atrapalha a vida dos
paulistanos é a qualidade de suas
calçadas. Esburacadas, com lixo,
sem acessibilidade, cobertas de
mato. Essa é a realidade que en-
contra quem anda pela cidade —
coisa que o prefeito não faz.

Quem vai à Liberdade, uma das
principais atrações turísticas, tem que
andar pelo meio da Rua São Joaquim,
pois a calçada está tomada de

entulho há semanas. No Butantã, a
calçada centra l  da  Avenida
Valdemar Ferreira tem mato na cin-
tura. Em Ermelino Matarazzo, na
zona leste, há avenidas que nem ao
menos calçada têm.

A situação se torna ainda mais
grave em tempos de dengue. Po-
ças d’água se eternizam e viram
criadouros de mosquito. Haddad
tenta terceirizar a culpa, como fez
ao anunciar  que multar ia  os
munícipes que não reformassem as
frentes de suas casas. Ou ao dizer
que a epidemia era de responsabi-
lidade do Estado. O prefeito está
errado. Uma cidade suja, com o
mato alto e sem zeladoria é porta
de entrada para a dengue e outras
doenças transmitidas por insetos.

Em seus delírios modernistas,
Haddad insiste na única bandeira
de sua gestão: as ciclofaixas. É
dever de todo prefeito cuidar dos
milhares de ciclistas. Para isso,
porém, não pode negligenciar da
vida dos seus 11 milhões de pe-
destres. Mesmo que tenha carro
ou bicicleta, todo cidadão é an-
tes de tudo um pedestre, que de-
veria ter calçadas dignas para an-
dar com seus filhos, direito que é
esquecido pelo prefeito.

Haddad acha que governa Nova
York. Mas a cidade que ele entrega
mais se parece com Kampala, a cas-
tigada capital de Uganda.

Andrea Matarazzo

Vereador e líder do PSDB na

Câmara Municipal de SP

Foto: Mario Sergio de Almeida

Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para
indicar um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamen-
to de Transportes Públicos). De-
pois deste prazo é exigido o inven-
tário, que leva tempo para ser fi-
nalizado.

De acordo com a lei 7.329 a
transferência de alvará deve ser fei-
ta em até três anos; depois desse

Erros em inventários
podem  levar à perda

do alvará
tempo o alvará entra em proces-
so de caducidade. Para antecipar
a transferência o advogado, após
dar entrada no inventário, pode
solicitar ao juiz um alvará judicial.

Erros em inventários podem le-
var à perda definitiva do alvará.
Por isso, procure o departamento
jurídico da Coopetasp: nossos ad-
vogados são especializados em in-
ventários de taxistas.

O atendimento jurídico da Coopetasp atende

apenas com hora marcada:

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

Os veículos de hoje precisam
de um lubrificante para motores
que acompanhe o ritmo de suas
exigências, e que faça mais para
melhorar o desempenho e a vida
útil do motor. É por isso que a
Shell lançou o Shell Helix Ultra,
que possui a exclusiva e inovado-
ra tecnologia Shell PurePlus, ten-
do como base o gás natural. Ne-
nhum outro óleo mantém o motor
próximo à condição de limpeza de
fábrica.

O Shell Helix Ultra é o único
lubrificante usado pela Ferrari em
seus motores Fórmula 1 e em seus

Conheça o novo lubrificante
Shell feito a partir de gás natural

Nenhum outro óleo mantém o motor

próximo à condição de limpeza de fábrica

modelos GT. Possui proteção con-
tra borra que nenhum outro lubrifi-
cante pode superar, proteção su-
perior contra desgaste e corrosão
e é recomendado pela Escuderia
Ferrari.

A tecnologia Shell PurePlus aju-
da a reduzir os custos com manu-
tenção, reduzir o consumo de lu-
brificante, melhorar a economia de
combustível e permitir melhor es-
tado de limpeza do motor. Com
uma tecnologia baseada em gás
natural e matéria-prima limpa e
pura, a Shell recriou e revolucio-
nou os lubrificantes sintéticos.
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As recentes tempestades de ve-
rão trouxeram transtornos, com for-
tes ventos e quedas de árvores sob a
fiação elétrica. O enterramento dos
fios seria a solução para esse tipo de
problema, mas, no ritmo atual, so-
mente em 2180 toda a rede elétrica
da capital será subterrânea.

 O decreto nº 47.817, de 26 de
outubro de 2006, estabeleceu o
Programa de Enterramento das Redes
Aéreas (PERA), e determinou que 250
quilômetros de fios fossem enterrados
anualmente. Em 24 de fevereiro a pre-
feitura publicou a Portaria 261, estabe-
lecendo os locais que terão prioridade
para a realização das obras.

A primeira etapa do programa de
enterramento de fios priorizará 150
quilômetros de corredores de ônibus,
como na M’ Boi Mirim, as regiões
dos córregos Ponte Baixa,

Enterramento de fios em toda a
cidade ainda vai demorar muito

Prefeitura anunciou áreas que terão prioridade

na conversão de redes aéreas em subterrâneas

Aricanduva, Savuvus, as avenidas
Chucri Zaidan, Santo Amaro e Jusce-
lino Kubitschek, além das ruas do
Gasômetro, Santa Ifigênia, José
Paulino, Treze de Maio e adjacências.

A portaria também coloca como
prioridade locais onde estejam previs-
tas intervenções nos Planos Di-
retores Regionais, nas áreas com
Programas de Renovação Urba-
na (públicas ou privadas) e nos
locais onde a infraestrutura pre-
viamente instalada facilite as inter-
venções necessárias para a con-
versão.
Eletropaulo é a responsável

pelos investimentos

O decreto que determinou o
enterramento de fios na cidade de
São Paulo colocou a concessio-
nária de energia elétrica,
Eletropaulo, como responsável

pelos investimentos. Porém, como não
há nenhum tipo de multa ou punição
pelo descumprimento, até o momento
pouco foi feito.

Cada metro de fio que é transferi-
do para o subsolo tem o custo R$ 10

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) mudou para 1º de julho a exigência do extintor de incêndios
do tipo ABC nos veículos. Segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), o adiamento da
medida, que teria início em 1º de abril, se deve à falta do equipamento no mercado. 

A substituição do extintor BC para o ABC foi determinada pelo Contran em 2004, e desde 2005 os
veículos já saem de fábrica com o novo equipamento. Por isso, somente os carros fabricados antes desta
data precisarão trocar o extintor.

A multa para os motoristas que não se adaptarem à nova medida é de R$ 127,69, mais cinco pontos na
Carteira de Habilitação (infração grave). Além disso, o carro é retido até a regularização do item de segurança.

Diferenças entre o

extintor BC e o ABC

Para cada classe de fogo existe um tipo de extintor indicado para combater as chamas. O novo extintor
ABC tem capacidade para eliminar chamas de classes A, B e C. O modelo anterior era eficiente apenas para
as classes B e C.

Letra A: indica que a carga do extintor é eficiente para combater chamas que se propagam por materiais
sólidos, como, por exemplo, bancos, tapetes e painéis.

Letra B: serve para eliminar chamas causadas por líquidos inflamáveis, como gasolina, óleo diesel, quero-
sene, etc.

Letra C: combate o fogo em equipamentos elétricos, como bateria, fiação, entre outros.
O extintor ABC tem validade maior, de cinco anos. O do tipo BC vence a cada três anos e pode ser

reabastecido uma vez, com validade de um ano após a nova carga. Agora, passado o prazo de validade,
será necessário descartar o equipamento e adquirir um novo.

Extintor do tipo ABC será exigido
nos veículos a partir de julho

mil, segundo a Eletropaulo. Ainda
de acordo com a empresa, reali-
zar obras para enterrar a fiação de
toda a capital poderia dobrar ou
triplicar o valor das contas de luz
de toda a população.
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Por trabalhar sozinho dentro de um
carro e lidar com dinheiro em espé-
cie, o taxista sofre com a
criminalidade. Pensando em propor-
cionar mais segurança para a ca-
tegoria foi desenvolvida a câmera
de segurança para táxis, que fun-
ciona de uma forma simples e com
custo reduzido.

A câmera de segurança capta a
imagem de todos os passageiros que
entram no táxi, mesmo no escuro,
com nitidez. As imagens são transmi-
tidas em tempo real para uma cen-
tral, e não ficam armazenadas dentro
do veículo. Com isso, mesmo que o

Câmera para táxis:
segurança e
tecnologia

táxi seja roubado ou destruído, o cri-
minoso poderá ser identificado.

Todos os táxis equipados com a
câmera possuem um selo que informa
os passageiros sobre a filmagem. A
instalação sai por apenas R$ 250, e
pode ser parcelada em três vezes sem
juros. O custo mensal de
armazenamento das imagens e ma-
nutenção de todo o sistema fica em
R$ 45.

Estamos cadastrando oficinas
especializadas em taxímetros de todo
o Brasil para a ampliação de nossos
centros de instalação.

Entre em contato: 11 5575-2653

É simples se cadastrar no TAXISP.
Escolha uma das opções:
* Baixe o TAXISP pela Apple Store ou Google Play e utilize o menu de

cadastro do próprio aplicativo;
* Preencha o formulário de cadastro na página www.taxisp.com.br;
* Envie um e-mail com todos os seus dados para taxisp@youmobi.com.br;
* Compareça pessoalmente na Coopetasp, na Rua Napoleão de Barros 20,
Vila Mariana.

Taxista: baixe o aplicativo
TAXISP e melhore o seu

faturamento
O aplicativo TAXISP é totalmente gratuito, e está

disponível para celulares e tablets com Android e iOS

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Não podemos, jamais, ser contra a tecnologia. Vivemos em uma época

em que absolutamente tudo está diretamente ligado a computadores.

Por mais que não dominemos certos aspectos dessa modernidade, so-

mos colocados diante dessas questões diariamente: no banco, nos con-

sultórios médicos, no trânsito, no comércio, enfim, na vida.

Os taxistas já estão se adaptando aos novos meios de se conseguir

corridas. Se antes os passageiros simplesmente iam até a calçada e ace-

navam para o primeiro veículo que passasse, hoje os aplicativos trou-

xeram comodidade para aqueles que precisam de um táxi rapidamente.

Para os profissionais a mudança também foi positiva, já que agora é

possível um encontro entre a pessoa que precisa de um táxi e o taxista

de uma forma mais prática.

Os aplicativos para chamada de táxis vieram para ficar, mas só os

mais simples, que respeitam o passageiro e o profissional da praça, ga-

nharão mercado. Com o tempo os apps que não desempenham ade-

quadamente sua função serão deixados de lado, e por uma seleção na-

tural só ficará o que é bom e correto.

O desafio agora é fazer com que direitos conquistados não sejam

perdidos em nome de modismos. Uma empresa de tecnologia, como

a Uber, não pode se sobressair sob a lei, a ordem e o direito ao

trabalho de toda uma categoria, que está sendo prejudicada por

uma concorrência desleal. Além dos taxistas, o poder público

perde com a evasão de impostos, já que os apps de “caronas”

não respondem a nenhum tipo de regulamento; e os passageiros

ficam à mercê de um serviço sem fiscalização.

Não somos contra a tecnologia. Não somos antiquados ou retrógra-

dos. Mas, se há uma lei, ela deve valer para todos, independente da

origem da empresa, seu capital, a quem pertence ou qualquer outro

detalhe. Os taxistas estão se adaptando ao uso de meios mais moder-

nos de trabalho, mas cumprem com seus deveres perante o Estado e a

sociedade. Só esperamos que a justiça seja para todos.

Os taxistas e os
desafios modernos

O autor alegou, em essência, que:

é taxista habilitado, cadastrado e re-

gularizado no Município de São Paulo

para o exercício da atividade profissi-

onal, possuindo o Cadastro Municipal

de Condutores de Táxi CONDUTAX

e a titularidade do Alvará de Estacio-

namento;

Afirmou que pretende se mudar

para o outro estado do nordeste, onde

seu pai, que está adoentado, reside,

razão pela qual houve por bem proce-

der à transferência do Alvará de Esta-

cionamento do qual é titular para ou-

tro, taxista cadastrado no

CONDUTAX, profissional

com o qual já trabalha há al-

gum tempo e compartilha as

atividades no táxi.

Ocorre que, o DTP - De-

partamento de Transporte

Público do Municipio de São

Paulo indefeiu o pedido.

No final, a decisão do

Tribunal de Justiça deixa claro que:

“impende ressaltar que a permissão

da transferência do alvará de estacio-

namento afora das hipóteses do artigo

20 da lei é fato notório, tanto que con-

templada em informativo no website da

Prefeitura de São Paulo, transcrito

abaixo, não podendo o apelado aduzir

teses contrárias à habitualmente prati-

cada (proibição do venire contra

factum proprium). ‘Como obter um

alvará? Como não há mais emissão de

alvarás, o taxista interessado em exer-

cer a atividade deve procurar por al-

gum detentor de alvará que esteja

disposto a transferir a licença. A lei

permite a transferência gratuita en-

tre pessoas físicas ou jurídicas que sa-

tisfaçam as exigências para essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
OBRIGA O DTP

TRANSFERIR ALVARÁ
a u t o r i z a ç ã o . ’ < h t t p : / /

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/se-

c r e t a r i a s / t r a n s p o r t e s /

saiba_como_e_e_como_funciona/

index.php?p= 3875>, acessado em

14.9.2012

E, como assentou o ilustre

Desembargador Coimbra Schmidt

em julgamento de matéria semelhan-

te à dos presentes autos e que aqui

se aplica mutatis mutandis,

“Quisesseo legislador contemplar a

hipótese [de proibição da cessão

onerosa do alvará de estacionamen-

to] certamente o faria, já

que passados quase qua-

renta anos da última alte-

ração da Lei Municipal nº

7.329/69, pela 7.953/73,

visto que notória ocorrên-

cia de casos que tais no

ramo dos taxistas.” (ape-

lação cível nº 0031465-

53.2009.8.26.0053, 7ª

Câmara de Direito Público, j. em

6.6.2011, v.u.) (v. Apelação Cível nº

0007040-54.2012.8.26.0053,

relator o Desembargador

REINALDO MILUZZI). Em suma,

satisfeitos os requisitos legais, forço-

so reconhecer que a transferência do

alvará pretendida deve ser concedi-

da pela Administração, mostrando-se

então pertinente a pretensão deduzida

na petição inicial.

Esse precedente é importante in-

clusive para situações futuras, por-

quanto o DTP por vezes muda seu

procedimento para tornar mais rigo-

roso o critério, tornando necessaria

a intervenção de um advogado para

ingressar na Justiça para fazer valer o

direito do taxista.
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Uma vereadora de Teresina, capital do Piauí, apresentou na Câmara do município um projeto polêmico. Segundo a proposta,

todos os passageiros serão obrigados a apresentar ao taxista um documento de identificação antes de entrar no carro. A ideia é

melhorar a segurança da categoria.

A vereadora Teresa Britto classifica o PL como necessário para inibir os assaltos. Todos os taxistas deverão informar à central de

táxis ou anotar em um livro próprio os dados de quem utilizou o serviço e, se o táxi for pedido pelo telefone, o passageiro precisará

passar o número do documento já durante a ligação. O projeto ainda não foi votado.

Passageiros terão que se identificar
para andar nos táxis de Teresina

Projeto de Lei ainda será votado

As empresas que anunciam seus

produtos na Folha do Motorista

privilegiam os taxistas, possuem um

atendimento especializado e ofere-

cem vantagens e condições exclu-

sivas. Por isso, merecem a sua con-

fiança. Ao comprar seu carro zero

quilômetro ou realizar serviços,

consulte nossos anunciantes.

As isenções de IPI (Imposto so-

bre Produto Industrializado) e

ICMS (Imposto sobre Circulação

Consulte os anunciantes
da Folha do Motorista

de Mercadorias e Serviços) variam

de acordo com o modelo escolhido,

e só são garantidas quando a com-

pra for realizada diretamente nas

concessionárias.

A linha de crédito FAT Taxista

está ativa, e oferece taxa de juros

de 4% ao ano, isenção de IOF (Im-

posto sobre Operações Financeiras)

e diversos outros diferenciais. O

Banco do Brasil detém a exclusivi-

dade desse tipo de financiamento.

Foto: Mario Sergio de Almeida Existe um jornal que começou pequeno
Seu fundador já era taxista 

Faço minha homenagem ao Salomão
E para Folha do Motorista

As notícias publicadas
É para ler e botar fé

Cento e vinte mil exemplares ao mês
Só não lê quem não quer

O jornal fala da vida,
Da morte, que é uma realidade.
Desejo o dobro de anunciantes

Que tenha muita publicidade

Parabenizo todos os funcionários
Do mais simples ate o graduado

Leia a Folha do Motorista
E mantenha-se bem informado

Seu site na internet
Esta legível para quem quiser acessar

A distribuição é gratuita
Em alguns pontos você pode encontrar

Lá minhas poesias são publicadas
Faz para mim uma boa divulgação
Aguardem sempre novas notícias

Parabéns, Salomão vereador, e toda produção

Ari Lopes da Fonseca
Taxista, trabalha em um ponto na Avenida Jaceguai há 35 anos.

Autor do livro “Poemas Verdades da Vida”, já prepara
o lançamento de seu segundo livro de poesias.

HOMENAGEM PARA

Folha do Motorista
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A partir do dia 30 de abril motoris-

tas que irão adicionar ou renovar a

CNH (Carteira Nacional de Habilita-

ção) para as categorias C, D ou E te-

rão que se submeter a exame

toxicológico. O prazo foi definido

pela resolução 517/2015 do

Contran (Conselho Nacional de

Trânsito) publicada em 30 de ja-

neiro no Diário Oficial da União.

De acordo com a resolução o

Denatran (Departamento Nacional de

Trânsito) deverá credenciar os labo-

ratórios que estejam aptos para reali-

zar as análises laboratoriais

toxicológicas. O exame irá identificar

o uso de substâncias psicoativas, e irá

custar entre R$ 270 e R$ 290.

A análise poderá ser realizada pelo

fio de cabelo ou pelas unhas para de-

tectar diversos tipos de drogas e seus

derivados, como a cocaína, maconha,

morfina, heroína, ecstasy, ópio,

Exame toxicológico para motoristas
profissionais será obrigatório

Medida passa a valer a partir

de abril, na renovação da CNH

codeína, anfetamina e metanfetamina

(rebite). O exame é capaz de detectar

substâncias usadas em um período de

três meses.

O Contran destaca que a

constatação da substância psicoativa

não significa, necessariamente, o uso ilí-

cito ou dependência química por par-

te do condutor, já que existem me-

dicamentos que têm, na composi-

ção, substâncias que são detectadas

pelo exame.

Por esta razão, a quantidade e a

duração do uso identificadas no exame

deverão ser submetidas à avaliação

médica em clínica credenciada, que

emitirá um laudo final de aptidão do

candidato a condutor.

Na realização do exame, é garantido

ao motorista o anonimato, o conhecimento

antecipado do resultado e sua decisão so-

bre a continuidade ou não dos procedi-

mentos de habilitação profissional.

Entenda as categorias

 de habilitação

A categoria C corresponde ao con-

dutor de veículo motorizado utilizado em

transporte de carga, em que o peso bru-

to total exceda a 3.500 kg.

A categoria D é requerida ao con-

dutor de veículo motorizado de trans-

porte de passageiros, em que a lotação

exceda a oito lugares, sem contar o

motorista.

Já a categoria E destina-se ao con-

dutor que se enquadre nas categorias

B, C ou D e cuja unidade acoplada

(reboque, semi-reboque ou articulada)

tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto

total. Compreende também o trans-

porte cuja lotação exceda oito luga-

res, ou que seja en-

quadrado na catego-

ria trailer.

Nesse primeiro

momento apenas es-

sas categorias serão

obrigadas a realizar o

teste toxicológico. Po-

rém, o Denatran de-

fende que, no futuro,

o exame seja exigido

de todos os motoris-

tas, no momento da

renovação da CNH.F
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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.

Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios

* Acidentes de trânsito

* Acompanhamento de escrituras

* Acompanhamento de contratos

* Alvará judicial

* Apreensão de veículos

* Cassação de alvará e cadastro

(quando esgotadas as condições ad-

ministrativas

* Causas trabalhistas

* Compra e venda de imóveis

* Danos morais

* Despejo por falta de pagamento

* Indenização por dias parados

* Direito criminal

* Direito do consumidor

Confira as especialidades atendidas:

* Discriminação

* Divórcio

* Entrada de aposentadoria

* Inventário (cartório ou fórum)

* Mandado de segurança

* Pensão alimentícia

* Processo administrativo

* Processo contra terceiro

* Reabilitação do nome

* Renegociação de dívidas

* Reparação de danos

* Revisão de aluguel

* Revisão de aposentadoria

* Separação de bens

* Conciliação entre as partes

O departamento jurídico da Coopetasp

atende sócios, empresas, associações e o

público em geral.

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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Segundo informações do DTP (Departamento de Transportes Públicos), mais
de 400 pontos aguardam sinalização na cidade de São Paulo. Um ponto devida-
mente sinalizado evita atritos entre taxistas e proprietários de veículos particula-
res, e atrai mais passageiros.

Salomão Pereira já auxiliou diversos taxistas no andamento do processo de
sinalização de seus locais de trabalho. “Eu solicito a sinalização, mas cobro para
saber se o serviço foi executado. Não deixo o pedido cair no esquecimento”,
afirmou o vereador.

Vários pontos já foram beneficiados com o empenho de Salomão. O ponto
3031, localizado na Rua Rinaldo Rivette, no Jaguaré, havia solicitado a sinalização
em maio de 2013, mas apenas após a intervenção do vereador o serviço foi
executado. A mesma situação ocorreu com o ponto 2605, que guardou mais de

Sinalização de ponto
um ano pelo trabalho.

Salvani Neves da Silva, permissionário do ponto 1155 na Rua João Cachoeira,
também esperou por quase um ano a sinalização. “Em frente ao ponto há um
restaurante, e muitos carros param no local porque não vêem a sinalização”,
lembrou. Após a intervenção de Salomão, a CET (Companhia de Engenharia de
Tráfego) deu 15 dias para a realização do serviço.

Além dos já citados, outros coordenadores também procuraram a ajuda de
Salomão e foram atendidos. “Estou lá para trabalhar, mostrar a diferença e de-
fender os interesses da categoria”, afirmou o vereador.

Se você pediu a sinalização de seu ponto e não foi atendido,
entre em contato com o gabinete de Salomão Pereira:
Câmara Municipal de São Paulo – 6º andar – sala 616
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Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma

ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

Três taxistas do Ponto Terminal
Santana, na Zona Norte de São Pau-
lo, descobriram que possuíam um
ponto em comum: o skate. Isso acon-
teceu há dois anos e, desde então, eles
se reúnem entre uma corrida e outra
na madrugada para praticar esse es-
porte que pode ser visto como diver-

A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.HISTÓRIAS DA PRAÇA

“Somos taxistas e, na
madrugada, andamos de skate”

Três taxistas querem mostrar que, no país do

futebol, existem outros esportes interessantes

André: taxista, skatista e vendedor de roupas

e equipamentos esportivos: 95799-8466

Participe você também! Entre em contato conosco

e conte a sua história.

redacao.motorista@terra.com.br/ 11 5575-2653

são, hobby ou busca de uma qualida-
de de vida.

Mário Pedro, André Santana e
Jeferson Bono já andavam de skate
quando eram mais novos, mas a cor-
reria do dia a dia os afastou desse es-
porte. Hoje, casados, com filhos e tra-
balhando como taxistas, reencontraram

nas pistas uma for-
ma de deixar o
estresse do trânsito
de lado, manter a
forma física e se di-
vertir.

“Nós queremos
mostrar para os
taxistas que existem
outras opções além
do futebol. Para
quem quer começar
no skate, basta ter von-
tade e os equipamen-
tos. É preciso comprar
joelheira, capacete e
cotoveleira para evi-
tar machucados,
mas o iniciante pode
optar por marcas
mais baratas num
primeiro momento”,
lembrou André.

Mário afirma que
é possível aprender

a andar de skate sozinho.
“Se a pessoa tiver vonta-
de, pode ir se equilibran-
do sob o skate em um lu-
gar plano, e depois ir ten-
tando superar obstáculos,
como uma guia de rua, por
exemplo. Mas, se for pos-
sível pegar algumas dicas
com uma pessoa que já
possui experiência, fica
melhor”.

Jeferson diz que, quan-
do está na pista com os
amigos, esquece todos os

problemas e tem uma sensação de li-
berdade indescritível. Ele lembra tam-
bém que o skate traz concentração,
e ajuda as pessoas que estão preci-
sando emagrecer. “Acho que, cada
vez que eu saio para andar de skate,
perco de 2 a 3 quilos”.

O skate é um esporte individual,
mas André afirma que, com a repor-
tagem na Folha do Motorista, quer
encontrar outros taxistas que também
praticam ou querem iniciar nas pistas
para montar uma espécie de campe-
onato da categoria. “Seria muito bom
reunir vários taxistas que gostam de
skate. A diversão estaria garantida”.

André, Mário e Jeferson dei-
xam para os taxistas o convite
para conhecer o skate, indepen-
dente da idade, sexo e condição
física. “Todos podem praticar esse
esporte, basta ter vontade. Saiam
da zona de conforto e venham
aprender algo novo: vocês não vão
se arrepender”.

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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Conheça os projetos apresentados pelo
vereador Salomão nos últimos dias

Desde que tomou posse como vereador da cidade de São Paulo Salomão Pereira já apresentou 14 Projetos de Lei (PL), em benefício dos taxistas e
da população em geral. Em 08 e 16 de abril foram publicados no Diário Oficial mais projetos, que aguardam parecer das comissões para seguir adiante.

PL 121/2015 - trata de uma antiga reivindicação da categoria: o uso
de películas de escurecimento nos vidros dos táxis. A medida vale para
todas as categorias, dentro do limite de escurecimento estabelecido pelo
CONTRAN (Conselho Nacional de Transito). A lei pretende garantir um
pouco mais de segurança aos taxistas da capital.

Ainda pensando na segurança o Projeto de Lei 128/2015 regulamenta
a instalação de câmeras no interior dos táxis. A medida não será obrigató-
ria, mas beneficiará a categoria, já que os criminosos saberão que poderão
entrar em um carro e ter a sua imagem gravada em uma central de
monitoramento.

O PL 134/2015 atenta para a necessidade de atendimento dos defi-
cientes visuais, acompanhados de cães guias, nos táxis. Há uma lei federal
que permite o transporte dos animais, mas a Lei Municipal 7329, que pos-
sui mais de 40 anos, proíbe os cães nos táxis. Segundo o projeto do vere-
ador Salomão, além dos cães guias, gatos e cachorros de pequeno porte
também poderão acompanhar seus donos nos táxis.

Em 16 de abril foi publicado no
Diário Oficial o PL 148/2015, que
exige dos proprietários de imóveis
residenciais (habitados e não habi-
tados), comerciais e prédios a ma-
nutenção da fachada, para proteger
a vida e o patrimônio de todos que
circulam pela cidade. Já os terrenos
baldios deverão ser cercados por
muros. A multa em caso de
descumprimento será de 5% do va-
lor venal do imóvel.

Já o PL 154/2015 altera al-
guns artigos da Lei nº 7.329, re-
ferente ao serviço de táxi. O pro-
jeto estabelece que, para a cate-
goria comum, os carros precisa-
rão ter idade inferior a 7 anos, e
para as categorias especial e luxo
a 5 anos. O taxista que possuir
Condutax válido poderá condu-
zir veículo de qualquer categoria,
independente do tempo de regis-
tro como taxista.

A transferência de alvará tam-
bém fica assegurada, para pessoa
física ou jurídica que satisfaça as
exigências legais para executar o
serviço de táxi na cidade. Em caso
de óbito do segundo condutor,
preposto ou co-proprietário, o seu
nome será desvinculado do
alvará.

O PL 150/2015 proíbe o trans-
porte remunerado individual de pas-
sageiros por carros particulares, e es-
tabelece multa de R$ 3.800, além da
apreensão do veículo. Pelo PL os es-
tabelecimentos comerciais de qual-
quer natureza ficam proibidos de
autorizar a permanência ou aces-
so de veículos particulares para o
transporte individual de passagei-
ros a suas dependências, sob pena
de multa de R$ 28 mil.
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Taxistas se unem
contra aplicativo Uber

Cerca de 2.500 taxistas, segundo
a Polícia Militar, se concentraram em
08 de abril em frente ao estádio do
Pacaembu para pedir o fim do
aplicativo Uber. A manifestação foi
organizada por várias entidades que
representam a categoria, associações,
cooperativas de rádiotáxi, empresas e
sindicato. O vereador Salomão Pereira
esteve presente no local e apoiou o ato.

No fim da manhã os táxis segui-
ram em carreata até a Câmara Muni-
cipal. Alguns representantes foram
recebidos pela vice-presidente da
Casa, Edir Sales (PSD), pelo verea-
dor Adilson Amadeu (PTB), e pelo
chefe de gabinete do vereador
Salomão Pereira, Jorge Spínola.

Os taxistas explicaram que os car-
ros particulares da Uber não são fis-
calizados, diferentemente do que
ocorre com os táxis. O pedido maior
é que a Câmara Municipal estude um
mecanismo para proibir o app, em
conjunto com a prefeitura e o Minis-
tério Público.

Após a reunião os taxistas segui-
ram para o Plenário, onde o diretor
do DTP (Departamento de Transpor-
tes Públicos), Daniel Telles, estava
sendo ouvido pela Comissão de
Trânsito e Transportes. Segundo o
diretor, o maior problema é enqua-
drar o transporte clandestino na ci-
dade. Segundo ele, 17 carros parti-
culares já foram apreendidos pela fis-
calização utilizando o app.

“Foi muito difícil localizar e notifi-
car oficialmente o Uber. Agora, a em-
presa não tem mais a possibilidade de
dizer que não sabia sobre a ilegalida-
de”, afirmou Telles. O DTP está for-

Manifestação pacífica ocorreu em 08/04, e

foi apoiada pelo vereador Salomão Pereira

mulando um processo para que
ações legais sejam tomadas pelo
poder público. Um inquérito
policial também já foi aberto.

O vereador Salomão e ou-
tros vereadores presentes na
Comissão solicitaram que a
Câmara Municipal realize uma
Audiência Pública, para que to-
dos os envolvidos sejam ouvi-
dos. Além disso, Salomão está
empenhado em aprovar uma lei
severa, para que o aplicativo
Uber e todo tipo de transporte

clandestino seja rigorosamente proibi-
do em São Paulo.

“O Uber está desafiando o poder
público, e orientando as pessoas a
comprar carros particulares para tra-
balhar como se fossem táxis. Isso acon-
tece pela fragilidade da lei. Precisamos
mudar esse cenário, aprovando um
projeto que puna mais duramente o
transporte clandestino de passageiros,
juntamente com as empresas que con-
tratam esse tipo de serviço”, afirmou
Salomão.

As cidades de Belo Horizonte, Rio
de Janeiro, Curitiba, Salvador e o Dis-
trito Federal também realizaram
mobilizações de taxistas contra o
aplicativo Uber. Ao todo, cerca de
40 mil taxistas brasileiros foram às
ruas contra o transporte irregular de
passageiros.

O aplicativo ilegal

A empresa Uber, que se intitula uma
prestadora de serviços de “táxi
descomplicado”, foi criada nos Esta-
dos Unidos em 2009, e hoje opera em
56 países. A propaganda do app
afirma que os carros comuns da
Uber para uso cotidiano são me-
lhores, mais rápidos e mais bara-
tos que um táxi, com a vantagem
que não há necessidade de asso-
biar, acenar ou ter dinheiro em mãos.

As corridas pelo Uber são calcula-
das com base no quilômetro rodado,
e os motoristas do app não são sub-
metidos a nenhum tipo de fiscaliza-
ção do poder público. Além disso,
não há controle sobre a atividade,
e em caso de mau atendimento ou
mesmo problemas mais sérios, os
passageiros não possuem um órgão

específico para recorrer.
Alemanha, Espanha, Índia,

Tailândia, Portugal, Holanda e várias ci-
dades da Europa já conseguiram na
justiça a proibição total do Uber. A
empresa afirmou que irá recorrer de
todas as decisões contrárias, e que está
disposta a lutar até onde for preciso
para que seja reconhecida a validade
do seu serviço.

Porém, o aplicativo vem obtendo
vitórias. Os estados americanos do
Colorado e da Califórnia mudaram as
regras para permitir a sua operação,
assim como as cidades de Washington
e Seattle. Em Toronto, no Canadá, o
prefeito rejeitou leis mais duras para
este tipo de serviço por não querer im-
pedir a competição.
Taxistas se reúnem com vereador

Salomão e pedem  providências

contra o transporte clandestino

de passageiros

Em 07 de abril várias lideranças
taxistas se reuniram com o vereador
Salomão na Câmara Municipal, para
tratar de temas que interessam a cate-
goria. Estiveram presentes Luis
Maranhão (Associação das Rádio Tá-
xis de São Paulo - Artasp), Eder Wil-
son Souza da Luz (Use Táxi), Edna
Tsuji (Pontual Rádio Táxi), Ismael No-

gueira (Rádio Táxi Vermelho e Bran-
co), André Marra (Rádio Táxi Ide-
al), entre outros.

Salomão contou aos participantes
que o PL 395/2010, que irá permitir
aos taxistas uma hora na zona azul
para almoço, gratuitamente, já pas-
sou por diversas comissões, e deve-
rá entrar na pauta de votação em bre-
ve. “Essa lei é importante para os
taxistas, porque São Paulo não tem
mais locais para estacionamento”,
afirmou o vereador.

Os taxistas trouxeram ao verea-
dor a questão dos carros particula-
res que fazem o serviço de táxi na
capital. Salomão disse que, por falta
de lei específica, o trabalho de fisca-
lização do DTP fica prejudicado, e
abre brechas para que empresas
como a Uber se instalem na cidade.

O vereador se comprometeu a
lutar pela proibição dos aplicativos
que fazem o transporte individual
de passageiros, mas pediu o apoio
da categoria. “Eu preciso que os
taxistas compareçam nas votações,
para sensibilizar os outros verea-
dores a favor dos projetos que
beneficiarão a classe.  A
mobilização traz mais força para
conseguirmos vitórias”.

Fotos: Fabiana Cuba
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Feirão do Táxi: mais de
400 carros 0 km vendidos

Muitos negócios fechados,

confraternização e alegria

O último Feirão do Táxi, rea-

lizado em 11 de abril, foi um

grande sucesso. Os expositores

realizaram bons negócios, com

mais de 400 vendas fechadas du-

rante o evento e contatos que se-

rão finalizados nos próximos dias.

A festa comemorou também os

31 anos do jornal Folha do Mo-

torista, o veículo de comunicação

preferido da categoria.

Os taxistas e seus familiares

desfrutaram de momentos de ale-

gria e descontração. Para as cri-

anças foi preparada uma área com

pula-pula, piscina de bolinhas e,

para completar a festa, algodão

doce. Já os adultos se divertiram

ao som do Trio Elétrico Salomão

e cantores, que animaram o pú-

blico com música ao vivo.

Os patrocinadores e exposito-

res presentes no Feirão do Táxi

trouxeram mais de R$ 20 mil em

brindes. Além de canecas, chavei-

ros e mouse pads que foram dis-

tribuídos nos stands, foram sor-

teados para os taxistas cinco te-

levisores de 42 polegadas,

coolers, relógios de parede e de

pulso, panelas elétricas de arroz,

entre outros.

Na hora do almoço os presen-

tes desfrutaram de um delicioso

churrasco. Foram servidos 800

quilos de espetinhos, um boi no

rolete de 300 quilos e um porco no

rolete. Não faltou também refrige-

rante, salada, batata em conserva e

frutas, de graça e à vontade.

Os vereadores de São Paulo

pelo PSDB, Salomão Pereira e

Andrea Matarazzo, comparece-

ram ao evento e conversaram com

os presentes. Ambos destacaram

a luta dos taxistas contra os

aplicativos clandestinos como o

Uber, e se posicionaram a favor

da categoria para a proibição des-

se tipo de serviço irregular.

QUEM FEZ PARTE

DESTA GRANDE FESTA

Chevrolet: Marcos Saraiva, gerente regi-
onal de vendas diretas, apresentou para os
taxistas todos os veículos já consagrados pela
marca no segmento taxista, e ofereceu promo-
ções, que foram válidas somente durante o
evento. “Trouxemos uma tabela de desconto
variando de 4% a 6%, dependendo do mode-
lo, para os negócios fechados durante a festa.
A Chevrolet sabe que os taxistas aguardam o
feirão para comprar o carro, então, trazemos
todas as concessionárias e oferecemos condi-
ções especiais aqui”. A GM continua liderando
as vendas, com 313 carros vendidos.

Fiat: Carla Mazuco, gerente de vendas diretas
da concessionária Fiat Itavema, representou a
montadora Fiat no stand presente do Feirão do
Táxi. “A Fiat presenteou os taxistas que fecharam
negócio durante o evento com um desconto adici-
onal, e trouxemos o carro líder de vendas para o
segmento: o Grand Siena Tetrafuel, o único veículo
com GNV (Gás Natural Veicular) de fábrica”, afir-
mou Carla. Além disso, os taxistas puderam co-
nhecer melhor os veículos Idea, Línea Absolut e
Doblò Adventure.

Honda: A Honda apresentou para os taxistas
presentes no Feirão do Táxi o Civic 2016, o Civic
EXS com teto solar (que já está homologado para
o serviço de táxi) e a novidade que estará nas con-
cessionárias daqui a sete meses: o HR-V. “A Honda
presenteou os taxistas que fecharam negócio du-
rante o evento com jogos de tapetes, protetor de
carter e um bônus de R$ 500, que pode ser utiliza-
do na compra de acessórios. Essas promoções se-
rão válidas também na Honda Forte, até o fim do
estoque”, afirmou Sheila Ferreira Sanches.

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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Renault: A montadora apresentou
para os taxistas o novo Duster 2016, e
além do desconto de fábrica, presen-
teou os taxistas que fecharam negócio
no Feirão com um cheque bônus. “Ini-
ciamos a promoção do cheque bônus
aqui no evento, mas essa promoção é
válida nas concessionárias Itavema,
Max Motors e Sinal France até o final
de abril. Dependendo do modelo do
carro adquirido, o cliente irá ganhar de
R$300 a R$500, e esse valor pode ser
descontado do preço final do carro ou
trocado por acessórios”, explicou
Márcio Gomes, supervisor de vendas
diretas da Renault.

Toyota: Para os taxistas a
Toyota apresentou o Etios,
sucesso de vendas entre a
categoria, e ofereceu aos clientes
que fecharam negócio durante a
festa prioridade no atendimento,
com um faturamento mais rápido.
“A Toyota e o banco Toyota
possuem uma parceria com o
Feirão do Táxi e com a Folha
do Motorista, em São Paulo e
no Rio de Janeiro. E, pelo
sucesso do Feirão, já
confirmamos a participação da
marca no próximo evento em outubro”, afirmou Fernando Klein, consultor de
vendas diretas da montadora.

Volkswagen: Devincer
Miguel, representante da
montadora Volkswagen, trou-
xe para o Feirão a Space Fox
2015, totalmente renovada.
“Estamos fazendo o pré lança-
mento desse carro, e é a pri-
meira aparição dele em São
Paulo. Os taxistas que pedirem
a Space Fox agora terão um
preço especial: somente R$
38.900 mil, válido até o fim de
abril em todas as concessioná-

rias”, afirmou Devincer. No segundo semestre a Volkswagen trará mais
uma novidade: o Jetta estará disponível para os taxistas com isenções de
impostos.

Comgás: A empresa esteve presente no Feirão
do Táxi esclarecendo as dúvidas dos taxistas sobre a
segurança e as vantagens em se instalar um kit GNV.
Segundo a Comgás, é possível economizar até 50%
em combustível com o uso do Gás Natural Veicular,
em comparação com a gasolina e o etanol. Além dis-
so, o GNV é menos poluente, beneficiando o meio
ambiente. A perda de potência do carro que possui
GNV, outra dúvida comum dos proprietários, se tor-
nou insignificante com os modernos kits de 5ª gera-
ção, melhorando ainda mais o custo-benefício do gás.

GNV Anchieta:

A convertedora trou-
xe para o Feirão
uma parceria com a
c o n c e s s i o n á r i a
Itavema Renault: na
compra de qualquer veículo Renault na Itavema, ao instalar GNV na Anchieta
o veículo permanece com a garantia de fábrica. Luciano Leoni, proprietário
da empresa, também ofereceu aos taxistas que fecharam negócio durante o
evento a possibilidade de pagamento em 10 vezes, sem juros, no cartão de
crédito ou cheque. “Sempre participamos do Feirão do Táxi porque real-
mente vale a pena: fechamos muitos negócios”, afirmou Leoni.

Nova Gás: Pre-
sente desde a primeira
edição do Feirão do
Táxi, a Nova
Chevrolet é a única
concessionária que
possui um centro de
instalação de GNV
sem a perda da garan-
tia de fábrica do veícu-
lo, e mostrou no even-
to as vantagens do Kit

GNV de 5ª geração. Alexandre Antunes, Gerente
de Pós Vendas da Nova, também apresentou aos
taxistas o dispositivo de ajuste para os bancos tra-
seiros da Spin, uma exclusividade desenvolvida pela
concessionária. “Dependendo da necessidade o
taxista pode ganhar maior espaço interno para o
passageiro ou, ainda, no porta-malas”.

Osasgás: A Osasgás trouxe para o Feirão
do Táxi marcas consagradas no setor de equi-
pamentos GNV, como a White Martins e a
Landirenzo, e ofereceu para os taxistas que fe-
charam negócio durante o evento descontos
especiais, de acordo com o modelo do veícu-
lo. Adriano Daré conta que a empresa está no
mercado há 25 anos, possui três unidades e é
homologada junto ao Inmetro para realizar as
conversões de uma maneira segura e profissio-
nal. “O Feirão é um evento já consagrado, e
sempre após a nossa participação temos picos
de vendas”, afirmou Daré.

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

700 ml de leite
700 g de bacalhau dessalgado

4 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
1 cebola grande picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo
1 embalagem de macarrão tipo Farfalle

250 ml de creme de leite fresco
½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Macarrão ao molho
cremoso de bacalhau

Modo de Preparo:

Cozinhe o bacalhau no leite. Coe, re-
serve o leite e faça lascas do bacalhau.
Em uma frigideira grande aqueça o azei-
te, doure o alho e refogue a cebola. Junte
a farinha de trigo, mexa rapidamente e,
aos poucos, acrescente o leite reserva-
do. Tempere com sal e, continue me-
xendo por 1 minuto. Junte o bacalhau,
misture bem, desligue o fogo e reserve.

Cozinhe a massa durante o tempo in-
dicado na embalagem. Escorra e mis-
ture ao molho. Despeje em um refra-
tário e reserve.

Bata o creme de leite junto com
sal na batedeira até atingir o ponto de
chantili mole. Espalhe sobre a super-
fície do refratário, polvilhe parmesão
e leve ao forno médio (200º C) até
que esteja levemente dourado.

Um homem com ar de intelectual entra em uma

biblioteca e se dirige à atendente. Cheio de si, pergunta:

Poderia me dizer onde se encontra o livro “Homem,

o ser mais perfeito da Terra”?

A atendente olha para o visitante

e responde com firmeza:

Sinto muito, senhor, mas aqui não temos

livros de ficção científica!
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GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE
SOLICITE SUA COTAÇÃO PESSOALMENTE,

POR TELEFONE OU E-MAIL

Rua Dr. Bacelar 21 - Vila Clementino (ao lado do sindicato dos taxistas)

Telefone: 11 5572-3000/ E-mail: gnc@gncseguros.com.br

Dados da Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) indicam que 221
mil veículos foram roubados e furta-
dos no Estado de São Paulo no ano
passado. Desde 2010 os índices des-
se tipo de crime estão em alta.

Mesmo se o carro levado pe-
los criminosos for recuperado, os
proprietários ainda podem ter pro-
blemas, já que muitos veículos são

danificados e as vítimas precisarão
arcar com o prejuízo. Diante desse
cenário, somente o seguro pode
garantir a tranqüilidade.

O seguro irá ressarcir o dono do
carro roubado ou furtado que não
for encontrado pela polícia, e tam-
bém cobrir os custos com os con-
sertos necessários em caso de re-
cuperação. Para os taxistas, que
utilizam o carro como instrumen-
to de trabalho, circular pelas
ruas de uma grande cidade como
São Paulo sem possuir seguro é
muito arriscado.

Proteja o seu carro
contra os roubos e furtos

Somente com seguro

você não perde os seus bens
Não perca o seu patrimônio.

Procure  hoje  mesmo a GNC,
Gente Nossa Corretora de Segu-
ros, e faça uma cotação. A GNC
é especializada em seguros de

veículos, residência, saúde e
vida. Possuímos uma estrutura
capacitada a dar todo o supor-
te que o taxista precisa n o
momento do sinistro.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

DIÁRIO OFICIAL DE 14/04/15
2013-0.244.306-9 Auberizia

Moreira de Oliveira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 014.534-
24. Deferido.

2014-0.099.324-1 Severino
Ferreira dos Santos. Transferência de
alvará de estacionamento nº 010.005-
27. Indeferido.

2014-0.206.520-1 Ana Lucia
Panham. Transferência de alvará de
estacionamento nº 037.522-24. Inde-

ferido.

2014-0.222.998-0 José Alberto Ri-
beiro. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 028.047-27. Indeferido.

2014-0.281.723-8 Rogério

A Folha do Motorista publica a lista de transferências de alvarás, deferidas
e indeferidas, dos últimos dias. Se o seu pedido foi aceito, procure o DTP
(Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo é
de 30 dias a partir da data de publicação.

Sanchez. Transferência de alvará de
estacionamento nº 007.551-25. In-

deferido.

2015-0.042.577-6 Paulo Alberto
Neves de Lima. Transferência de
alvará de estacionamento nº 002.350-
24. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 16/04/15
2014-0.088.891-0 Maria José da

Rocha Caldeira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 013.699-
20. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 17/04/15
2015-0.019.156-2 Valdir

Santana Barreto. Transferência de
alvará de estacionamento nº
003.244-26. Indeferido.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Diversos serviços
* Recursos de multas

* Despachante
* Renovação de cadastro

* CNH e CFC
* Folhas corridas

* Restituição de IPVA para carros
particulares em caso de roubo

* Restituição de sinistro negado pela
seguradora

* Seguro de vida

* 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

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 ende-

reços, 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/

2099-1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários

para taxistas e formas especiais de pagamento.

A Coopetasp oferece três condições 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 (bas-
ta seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto ban-
cário, débito em conta corrente ou transferência bancária.

Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se asso-
ciar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.

Assoc
ie-se

Atendimento aos sócios e não sócios.

Os inadimplentes pagarão uma taxa de serviço, e o

documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a compra

do carro 0 km ou lucro cessante

Se a empresa que você atende
exige nota fiscal eletrônica, procu-
re a Coopetasp. A condição de pa-

Nota Fiscal Eletrônica
gamento é a acordada entre o
taxista e a empresa. Cobramos
uma taxa de serviço.

Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, cam-
pos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, res-
taurante, 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).

COOPETASP: diversos
serviços para facilitar sua vida
ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Pontuação na CNH

Foto: Mario Sergio de Almeida

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 cumpri-
mento de penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para
formular recurso.

Clube Plêiades Parque Aquático

* Contagem de tempo para aposentadoria

* Recurso administrativo junto ao INSS

* Revisão de aposentadoria (incluindo judiciário)

* Aposentadoria especial por tempo, acidente, doença, etc...

* Beneficio do INSS por acidente

Assistência exclusiva

para aposentadorias, todas

as quartas-feiras:
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Últimos veículos homologados
para o serviço de táxi em SP

DIÁRIO OFICIAL DE 17/04/15
Portaria nº 041/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca HONDA, Modelo HR-V, Ver-
são EX CVT, Código DENATRAN
153761, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categori-
as COMUM, COMUM-RÁDIO e
ESPECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender
aos demais requisitos previstos na le-
gislação vigente.

Portaria nº 042/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca NISSAN, Modelo VERSA,
Versão 1.0, Código DENATRAN
155808, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categori-
as COMUM e COMUM-RÁDIO na
Cidade de São Paulo. O veículo espe-
cificado deverá atender aos demais re-
quisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 043/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca NISSAN, Modelo VERSA,
Versão 1.0 S, Código DENATRAN
155811, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categorias
COMUM e COMUM-RÁDIO na
Cidade de São Paulo. O veículo espe-
cificado deverá atender aos demais re-
quisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 044/2015 - DTP.
GAB.

Aprova a utilização do veículo da
Marca NISSAN, Modelo VERSA,
Versão 1.6 SV, Código
DENATRAN 155813, para a pres-
tação do Serviço de Transporte In-
dividual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, nas Categorias CO-
MUM, COMUM-RÁDIO e ESPE-
CIAL na Cidade de São Paulo. O
veículo especificado deverá atender
aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 045/2015 - DTP. GAB.

Aprova a utilização do veículo da
Marca NISSAN, Modelo VERSA,
Versão 1.6 SL, Código DENATRAN
155819, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categori-
as COMUM, COMUM-RÁDIO e
ESPECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá atender
aos demais requisitos previstos na le-
gislação vigente.

Portaria nº 046/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo

da Marca NISSAN, Modelo VER-
SA, Versão 1.6 UNIQUE, Código
DENATRAN 155818, para a pres-
tação do Serviço de Transporte In-
dividual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, nas Categorias CO-
MUM, COMUM-RÁDIO e ES-
PECIAL na Cidade de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.



FOLHA DO MOTORISTA Página 28 de 22/04 a 04 de maio de 2015



FOLHA DO MOTORISTA  Página 29de 22/04 a 04 de maio de 2015

DIÁRIO OFICIAL DE 07/04/15
Portaria nº 038/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2671 (C.L.P. 19.12.013-3) para estacionamento de taxi,

categoria comum, na Avenida Dr. Cândido Motta Filho, lado ímpar, para o lado par da
AvenidaDr. Cândido Motta Filho, entre a Rua Shikazo Myai e a Rua Herbert Baldus,
capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros por vaga.

Portaria nº 039/15 - DTP. GAB.
Fixa, em caráter provisório e experimental, o Ponto Privativo de Táxi nº 1966 (C.L.P.

24.00.084-1) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Conselheiro Crispiniano,
lado ímpar, entre a Rua 24 de Maio e a Rua Barão de Itapetininga, capacidade para 5 vagas
e índice de rotatividade igual a 4,4 carros por vaga, totalizando 22 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 15/04/15
Portaria nº 040/15 - DTP. GAB.
Remaneja, reduz o espaço físico e o índice de rotatividade do ponto privativo nº

2967(C.L.P. 17.08.133-5) para estacionamento de taxi comum, estabelecido no âmbito do
Programa de Redução Tarifária – Táxi Amigão, na Alameda dos Anapurus, lado ímpar,
entre a Av. Jandira e a Av. Jurema, capacidade para 2 vagas, índice de rotatividade igual a
3 carros por vaga totalizando 6 permissionários.

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:
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 Estacionar o carro está cada
 vez mais fácil com a tecnologia

Encontrar uma vaga para es-
tacionar nem sempre é fácil. Mas,
hoje, já existe uma tecnologia que
auxilia os motoristas com menor
percepção de espaço a estacio-
nar com segurança. Esse sistema
é ativado em uma velocidade
estabelecida de acordo com o fa-
bricante, e é controlado pelo
próprio condutor, que também
indica o lado da rua em que pre-
tende parar acionando as setas.

O sistema de assistência de

A tecnologia é uma aliada dos

motoristas com menor percepção de espaço

estacionamento usa sensores, lo-
calizados ao redor da dianteira
e traseira do veículo, para en-
contrar uma vaga de tamanho
a d e q u a d o ,  e  e n t ã o  i n i c i a  a
sequencia de estacionamento. O
motorista engata a marcha à ré
e, a partir daí, só precisa acele-
rar e frear. É o veículo que con-
trola o volante.

Durante as manobras de esta-
cionamento o sistema funciona a
uma velocidade limitada; acima

dessa velocidade o sistema é
automaticamente desativado. O
motorista é responsável pelo contro-
le da velocidade por meio do acele-
rador e do freio.

Além disso, existe a possibilida-
de de ajuda para sair de vagas aper-
tadas, desde que haja um espaço li-
vre mínimo à frente do veículo. O
sistema não funciona apenas em va-
gas paralelas: é possível também es-
tacionar em vagas perpendiculares,
junto a curvas, árvores e outros obs-

táculos.
Outra tecnologia, ainda mais

avançada, está para chegar ao
mercado automotivo: é o siste-
ma autônomo de estacionamen-
to. Nesse caso o motorista pode
sair do veículo e programá-lo
para que o próprio carro encon-
tre uma vaga em um estaciona-
mento e pare sozinho. A progra-
mação poderá ser feita pela
chave ou por meio do smartphone.

Fonte: Cesvi Brasil
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone
Michelin Carros Pick ups e utilitári-
os Aro 13 ao 17 Todas as medidas
Bom preço F:7724-1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br

AAlvara livre ou c/ponto para
transferencia, temos interresados-
consulte, Waldemar Mendes- Rua
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 –
Mooca Fone: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Administração e Consultoria,
colocação de 2° motorista-
consulte, Waldemar Mendes- Rua
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 –
Mooca Fone: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Ofereço-me c/co-proprietario, não
possuo carro, ponto livre F:
9.7102-4822 / 2371-8550 c/ Ary.
TRANSFIRO ALVARÁ , ponto
livre. Tels.: (11) 96828-1200/95863-
6429.
Vendo ou Troco assobrado Praia
Grande Vl.Mirrim, 3
dorm.,garagem p/ 2carros, a
400m. do mar R$ 160 mil, doc
Ok. F: 9.7033-4077 (tim).

Vendo prefixo Leste taxi prefixo 291
F: 9.4764-2389 c/ Luciano.
ALVARÁ PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO Vendo ZAFIRA
2012 e alugo Alvara. Tel.: (11) 7820-
4620.
Vendo GM Corsa hatch maxx 1.4,
prata, 2010, 34.000Km R$ 24.000,00
F: 9.8180-4248 c/ Daniel.
Vendo taxi c/ prefixo radio taxi
Coopertia em Cotia F: 9.7296-6359
/ 9.8716-5398 c/ Afolso.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
Vendo SPACEFOX 2012 e procuro
co-proprietário. Tels.: (11) 7726-
4620.
Transfiro alvara c/ponto
shop.Penha F: 2641-4821 após as
15:30.
Vendo Spin Lt automatica, 2013,
baixa km, 90.000Km, nunca bateu
R$ 36.000,00 F: 9.8149-7019 c/
Edson.
Vendo Spacefox trend 1.6, 012/012
c/ GNV,branca particular F: 9.4781-
9262 / 9.8923-2392 c/ Paulo.
Ofereço-me c/ preposto ou
2°motorista, resd.propria F: 9.8351-
6722 (tim) c/Carlos.

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.

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
Vendo PALIO WEEK 2010 e alugo
Alvara. Tels.: (11) 7726-4620/7820-
4320.
Zafira 11/12, compro, automatica ,
de taxi p/ taxista trabalhar, pago a
vista F: 9.9487-1779 (claro) / 9.4718-
3928 (nextel) 2028-3058 c/ Ronaldo.
Vendo Idea essence 1.6,2012
completa c/kit mult.midia R$
27.000,00 – 8.000 baixo da tabela
F: 9.8405-8217 c/ Francisco.
Procuro alvara p/2°motorista ou co-
proprietario, e compro carro, tenho
exp. F: 9.6120-9999 (oi) c/ Edmilson.

A edição 736 da Folha do Moto-

rista trouxe a denúncia sobre o

transporte irregular que acontecia

nas dependências do hipermercado

Carrefour, localizado no bairro de

Pirituba. Na ocasião o Carrefour

afirmou que seguia a lei, mesmo di-

Agora, carros particulares no
Carrefour Pirituba levam só as compras

Após denúncia feita pela Folha do Motorista,

hipermercado alterou a “Entrega Vip”

ante de fotos comprovando a irregu-

laridade, mas agora a chamada

“Entrega Vip” foi alterada: os car-

ros levam somente as compras, e

não mais os clientes.

Segundo informações disponíveis

no balcão da “Entrega Vip”, localiza-

do junto aos caixas do Carrefour

Pirituba, os clientes deixaram de ser

transportados em 24 de março.

Em nota, o Carrefour afirma que,

como forma de oferecer comodidade

aos consumidores, a unidade conta o

serviço de entrega em domicílio, que

realiza a entrega das compras dos cli-

entes no prazo de até um dia útil no

endereço indicado, após a contratação

do serviço. A rede de supermercados

não informou o motivo da alteração do

serviço.

Três carros particulares

foram apreendidos no

Carrefour Pirituba

O uso de carro particular para o

transporte individual e remunerado de

passageiros caracteriza um serviço

clandestino de táxi, sem autorização da

Prefeitura de São Paulo. Segundo o

DTP (Departamento de Transportes

Públicos) nos dois primeiros meses

deste ano foram apreendidos 69

carros que trabalhavam como táxis

na capital.

O hipermercado Carrefour

Pirituba já havia sido fiscalizado pelo

DTP duas vezes em março, o que re-

sultou na apreensão de três veículos

irregulares. As denúncias

sobre transporte ilegal podem ser

feitas pelo telefone 156, pelo Serviço

de Atendimento ao Cidadão do DTP

2692-3302/ 2291-5416/ 2692-

4084, por:

dtpsac@prefeitura.sp.gov.br, ou

pessoalmente, na Rua Joaquim

Carlos, nº 655, Pari, de segunda à

sexta-feira, das 8h às 18h. 
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ATENÇÃO

TAXISTA

Procuro alvara para

tarnsferencia com ou

sem carro otimo

negocio

F: 9.4173-1530

Eduardo.




