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Projeto de Lei 243/2015, que obriga todos os

aplicativos a trabalhar com táxis legalizados, foi

aprovado na Câmara Municipal. O projeto prevê multa

de R$ 50 mil para a empresa de aplicativo por cada

carro irregular, e R$ 3.800 para o proprietário do

veículo. “Espero que o Prefeito sancione a lei e coloque

um fim nesta farra do UBER”, avisou o autor do PL,

Salomão Pereira. Pág. 20

PL que pune aplicativo foi aprovado
e vai para a sanção do Prefeito

Dia 08 de outubro, entre 14h30 e
17h30, cerca de 500 taxistas se reu-
niram na porta da Prefeitura de São
Paulo em apoio ao Prefeito
Fernando Haddad pela sanção do
Projeto de Lei 349/2014. Dias depois
alguns foram surpreendidos com no-
tificações de multas por estacionar
no Viaduto do Chá.  Pág. 20

Quem mandou multar

os taxistas na porta da

Prefeitura em 08/10?

Dois projetos de honraria foram
aprovados na Câmara Municipal de
São Paulo. Um destinado ao primei-
ro serviço de radiotáxi de São Paulo,
a Ligue-Táxi, e outro à Rádio-Táxi Ver-
melho e Branco, por ser o primeiro
serviço de táxi da capital paulista na
categoria especial. Pág. 07

Diversos serviços para facilitar a
vida do taxista: atendimento
jurídico, recursos de multas,

comprovante de renda, isenção de
IPI e ICMS. Ligue:

(11) 2081-1015. Pág. 22

Ligue-Táxi e Vermelho e

Branco receberão

homenagem em 2016

Carta de rendimento ou

lucro cessante: procure a

Coopetasp

Ao adquirir seu carro novo, procure os anunciantes da Folha do Moto-
rista. Eles valorizam a categoria e têm sempre profissionais prepara-
dos. Para anunciar, fale conosco: folhadomotorista@terra.com.br/
cob.unida@uol.com.br/ 11 5575-2653 Pág. 26

Um carro 0 km atrai mais passageiros

A nova modalidade do serviço de táxi paulista não terá isenção
de IPI e ICMS, não poderá transitar em corredores e
faixas, não poderá pegar passa-
geiros nas ruas, não pode-
rá parar em ponto pri-
vativo, aceitará paga-
mento somente por
sistema eletrônico
com tarifa 25% mais
cara, terá carro de
luxo, além de pagar à Pre-
feitura R$ 60 mil pela outorga... mes-
mo assim, 25 mil se inscreveram. Pág. 10

Táxis Pretos: mais de 25 mil se inscreveram

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Desde o início do meu mandato
como vereador de São Paulo, em
março deste ano, venho afirmando
que a irregularidade do Uber está no
serviço prestado, e não na ferramenta
tecnológica em si. O que se mostra
escandalosamente ilegal é o uso do
aplicativo por motoristas particulares
na atividade do taxista.

A Câmara Municipal aprovou em
segunda e definitiva votação o Pro-
jeto de Lei 243/2015, de minha au-
toria e assinado também por outros
44 vereadores. Sendo assim, a po-
lêmica do Uber pode ter fim.

O PL 243 determina que
aplicativos de táxi, em geral, devem
passar por registro no Departamen-
to de Transportes Públicos (DTP).
Essa obrigatoriedade traz consigo
uma consequência imediata: esses
aplicativos (apps) terão seu uso
restrito ao sistema de transporte
individual remunerado, categoria
aluguel (táxi).

Em outras palavras, abre-se um
espaço para a atuação legalizada do
aplicativo Uber, desde que a empre-
sa concorde em se registrar no DTP,
abrindo sua plataforma aos taxistas
de São Paulo. Caso contrário, será
punida com pesada multa, no valor
de R$ 50 mil, por carro particular que

“A farra do Uber pode acabar”
constar em sua plataforma.

Este vereador, que nos últimos nove
meses está empenhado na luta pela le-
galização dos aplicativos de táxi em
geral, está confiante na sanção do PL
243/2015 pelo prefeito Fernando
Haddad. Afinal, o decreto do Táxi Pre-
to, elaborado pela própria Prefeitura,
já determina em seu artigo 13 que “as
pessoas físicas ou jurídicas que
disponibilizem plataformas tecnológicas
para conectar usuários e taxistas devem
se credenciar no DTP e assegurar a não
discriminação de usuários, sob pena das
sanções regulamentares previstas”.

Fica claro que tanto o decreto mu-
nicipal quanto o PL 243 reconhecem a
importância dos avanços tecnológicos
a serviço da população, dentro de sua
legalidade. Am-
bos também evi-
denciam o res-
peito à legislação
vigente, ao leva-
rem para o DTP
o controle dos
aplicativos, ga-
rantindo os direi-
tos dos taxistas.

Posso asse-
gurar que os
taxistas nunca ti-
veram um repre-

Vereador Salomão Pereira (PSDB)

Acompanhe também pelo facebook:
salomaopereira-vereador

sentante na Câmara Municipal que re-
almente tivesse conhecimento sobre a

sua atividade profissional. Não basta
fazer leis.
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Taxista: trabalhe com a Fuji
Táxi e Via Táxi e eleve seus ganhos

A Fuji Táxi e a Via Táxi, empre-
sas de radiotáxis que atendem os
passageiros de São Paulo há quase
20 anos com credibilidade e segu-
rança, uniram suas operações para
reduzir custos e oferecer mensali-
dades mais atrativas para os
taxistas. Além disso, inauguraram
sua sede própria, no Jardim Euro-
pa, uma localização de fácil aces-
so trazendo mais comodidade
para seus associados.

Agora, com apenas R$ 12 ao dia,
o taxista poderá pagar sua manuten-
ção e contar com uma carteira de cli-
entes que elevará seus ganhos men-
sais consideravelmente. Rodrigo
Romero e Bruno Cardoso Alves, di-
retores da empresa, convidam os
taxistas a participar dessa nova fase.

“Temos contratos fechados com
as principais companhias aéreas que
operam no Brasil, além de hotéis de
alto padrão em diferentes regiões da
cidade. Ano passado ganhamos as
principais licitações do setor, e pres-

Empresas necessitam de taxistas para atender hotéis,

bancos, companhias aéreas e empresas em geral

tamos serviço para grandes bancos. Por
isso, os taxistas terão a certeza de que
farão boas corridas”, afirmou Bruno.

Os diretores destacam que o ticket
médio das corridas realizadas pelos
taxistas associados é de R$ 73, um
valor elevado. Além disso, a empresa
possui exclusividade de atendimento
nos 20 principais hotéis de São Paulo,
localizados nos bairros dos Jardins,
Itaim e região da Avenida Paulista,
onde o taxista poderá contar com va-
gas, banheiros e segurança, sem cus-
tos extras.

Os taxistas que se associarem à Fuji
Táxi e à Via Táxi podem escolher o
seu horário de trabalho, a região que
querem prestar serviço e os contratos
que desejam atender. “Aqui o taxista é
livre. Ele pode levar um passageiro para
um determinado hotel e aguardar ali
mesmo por outra corrida, já que te-
mos diversas opções de atendimento
em todas as regiões de São Paulo”, in-
formou Rodrigo.

O pagamento para o taxista é reali-

zado em um dia útil após a apresenta-
ção do voucher na empresa, através de
depósito em conta corrente, indepen-
dente do valor. Bruno lembra ainda que
os vouchers também podem ser utili-
zados como forma de pagamento em
postos de combustíveis e oficinas me-
cânicas, sem burocracias.

“Precisamos de mais táxis para su-

FUJI TÁXI E VIA TÁXI:
Rua Groenlândia 1.707 – segunda

a sexta das 09h às 17h
Telefones: 11 5077-6707

3066-5055
www.viataxi.com.br
www.fujitaxi.com.br

prir a demanda de corridas que te-
mos diariamente, e por isso estamos
com uma promoção especial até o
final do ano: os taxistas que se asso-
ciarem não pagarão a taxa de manu-
tenção nos dois primeiros meses. De-
pois disso, estarão pagando uma das
menores mensalidades entre todas as
radiotáxis”, finalizou Bruno.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Todos os táxis de São Paulo serão

obrigados a aceitar cartão
Taxistas têm até o dia 20 de dezembro para se adaptar

A Prefeitura de São Paulo publi-
cou no Diário Oficial de 20 de no-
vembro a Portaria nº 164/2015, que
obriga todos os táxis da capital a acei-
tar pagamentos de corridas com car-
tão de crédito e débito. Segundo a
Prefeitura há a necessidade de apri-
morar o serviço de táxis, já que hoje
a maioria dos usuários dispõe de car-
tão de crédito e débito.

Os taxistas terão um mês para se
adaptar à medida, mas a partir de 20
de dezembro todos os táxis terão que
estar equipados com o leitor. Além
disso, os taxistas também deverão que

oferecer como cortesia aos passagei-
ros a possibilidade de carregar celula-
res, tablets e notebooks no veículo.

Taxista: saiba quanto

você irá pagar para ter uma

máquina de cartão

Existem no mercado diversas op-
ções de equipamentos que podem ser
utilizados pelo taxista para atender os
passageiros com cartão de crédito ou
débito. Listamos as mais procuradas,
mas lembramos que os bancos tam-
bém oferecem essa opção, com taxas
que variam de acordo com o tipo de
conta mantida pelo cliente.

Cielo Mobile com

leitor de cartão

R$ 30,90 mensais

É necessário possuir um
smartphone ou tablet com
acesso à internet para baixar o
aplicativo “Cielo Mobile”. De-
pois, o leitor de cartão é
conectado via bluetooth.

Cielo Móbile

aplicativo – grátis

Os dados do pagamento são
digitados no próprio aplicativo.
Aceita todas as bandeiras de car-
tão. Necessária boa conexão de
internet.

Moderninha PagSeguro

UOL

R$ 12X 59,90

Equipamento é vendido, e não
alugado. Não precisa de celular e
aceita todas as bandeiras de car-
tão. Bateria dura, em média, 48
horas.

Leitor de cartão de

crédito e débito

PagSeguro UOL

12X 34,90
Para a utilização é necessá-

rio possuir um celular ou tablet
com acesso à internet 3G, 4G
ou wi-fi. Depois de baixar o
aplicativo PagSeguro, o leitor de
cartão pode ser utilizado.

Maquininha Coopetasp

com cartão de crédito

3X 147
O custo da maquininha da

MPCR, que será disponibilizada
pela Coopetasp em breve, é de R$
440, parcelado em três vezes, com
taxa de operação de 1,98% para
os taxistas que optarem também
pelo cartão de crédito da
Coopetasp. Para os que preferirem
apenas a maquininha, a taxa de
operação será de 2,79% para dé-
bito, e 3,79% para crédito. A ma-
quininha aceitará todas as bandei-
ras, e estará disponível para os
taxistas dentro de alguns dias.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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A Salva de Prata, a mais alta
honraria concedida pela Câmara
Municipal de São Paulo, será con-
cedida  pela  pr imeira  vez  a
radiotáxis. A iniciativa partiu do
vereador Salomão Pereira (PSDB)
para homenagear a Ligue-Táxi e
a Rádio-Táxi Vermelho e Branco.

Ligue-Táxi e Rádio-Táxi Vermelho
e Branco serão homenageadas

As duas associações de radiotáxis receberão a Salva de Prata na Câmara Municipal

As duas empresas foram escolhi-
das pelo pioneirismo na prestação
de serviço de táxi por rádio na ca-
pital paulista, e a data da cerimô-
nia ainda não está marcada.

A Vermelho e Branco foi a primei-
ra cooperativa de radiotáxi brasileira,
fundada em 1975 por um grupo de 50

taxistas do Aeroporto de Congonhas.
Hoje, a Vermelho e Branco conta com
uma frota de 625 veículos e 110 funci-
onários, e a homenagem se deve ao
fato de ter sido a primeira a implantar
o serviço de radiotáxi em São Paulo
no segmento especial.

Já a Ligue-Táxi surgiu com um

grupo de usuários de rádio ama-
dor, com o objetivo de dar segu-
rança aos taxistas. Em 1983 a
empresa foi fundada com 50 sócios,
e em 1985, com a promulgação da
lei de Comum Rádio Táxi, foi oficiali-
zada como a primeira Comum Rádio
Táxi de São Paulo.

Desempregados terão

ônibus de graça em SP

Em 10 de novembro a Prefeitura de São Paulo autorizou a concessão de Bilhete Único Especial para desempregados. Terão direito
ao benefício os trabalhadores que, após o final do seguro-desemprego, comprovarem que ainda não conseguiram recolocação no
mercado de trabalho. O bilhete terá validade de 90 dias e não será renovável.

O Bilhete Único do Desempregado é pessoal e intransferível, e será imediatamente cancelado se o beneficiário for admitido em
novo trabalho ou se houver uso indevido por terceiros. A Secretaria Municipal de Transportes e a SPTrans irão normatizar e operação
do bilhete e fiscalizar sua utilização.

Benefício terá validade de 90 dias, mas só é

válido após o término do seguro-desemprego
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Quando 2015 começou já imaginávamos que seria um ano difícil. Logo
após as eleições presidenciais do ano passado a fragilidade da economia
brasileira começou a dar mostras, e agora a crise está em pleno andamento.
Desemprego, inflação alta, poder de compra reduzido... e para os taxistas,
notícias como o aumento dos combustíveis e um reajuste de tarifa que não
supriu as necessidades entram nessa lista de más notícias.

Vivemos o ápice de um desgoverno federal, com escândalos de corrupção
manchando a classe política e Senador da República preso em pleno exercí-
cio do mandato. O sentimento de impunidade faz com que cidadãos comuns
se tornem justiceiros, e os casos de linchamento de bandidos pela população
se multiplicam.

A crise não está restrita ao campo econômico e político. Há também a
imoralidade de grandes empresas, que sem se importar com a vida humana
ou com o meio ambiente produzem desastres naturais como o da cidade de
Mariana, em Minas Gerais. Tragédia anunciada, já que não há fiscalização
suficiente para as represas, como a que se rompeu. Descaso do governo,
aliado à ganância desenfreada, resumem tudo.

E não é só no Brasil que as coisas estão difíceis. Atentados terroristas
matam inocentes em seus países, enquanto jovens sem perspectivas caem em
lavagens cerebrais para se tornarem homens bombas e guerrilheiros. Mulhe-
res e meninas também se vêem atraídas com promessas de casamento com
membros de grupos terroristas, e abandonam seus familiares, amigos e suas
vidas em busca de algo que nunca terão.

Os céticos podem dizer que todos esses acontecimentos são consequências
das escolhas humanas. Já os que crêem no Divino entendem que o mundo
está vivendo seus últimos dias, às vésperas da salvação ou condenação eter-
nas. O certo é que nós, independente de crenças, precisamos continuar fir-
mes e confiantes, mesmo em meio às adversidades. E fazer a nossa parte em
2016, para que realmente tenhamos um Feliz Ano Novo.

Que ano difícil...

que venha 2016

Quinze taxistas reconheceram Júlio Cesar da Silva Andrade como o autor de

roubos praticados nos bairros de Vila Isabel e Grajaú, no Rio de Janeiro. O crimi-

noso foi detido por policiais da 11ª DP (Rocinha) e 20ª DP (Vila Isabel) em ação

conjunta no final de outubro.

Júlio tem três mandados de prisão preventiva pelos crimes de roubo qualifica-

do. Ele também é investigado por ter relações com o tráfico de drogas na comu-

nidade da Rocinha. Sua prisão ocorreu no Morro dos Macacos, com o apoio da

Coordenadoria de Policia Pacificadora (CPP) e a UPP Macacos, que ajudaram

no fornecimento de dados de inteligência para a ação.

Assaltante de taxistas no
RJ é preso após denúncias

O corpo do taxista Sebastião das

Graças Ferreira, de 57 anos, foi en-

contrado na tarde de 30 de outubro

em um córrego na zona rural de

Martins Soares, em Minas Gerais.

Ele estava desaparecido há uma se-

mana.

O carro da vítima já havia sido

localizado três dias antes em outra

cidade, de posse de um casal que

afirmou ter comprado o veículo. A

causa da morte de Sebastião será

determinada pela perícia, e a polícia

informou que possui um suspeito,

mas não irá divulgar o nome para

não atrapalhar as investigações.

Augusto Godói Balbino, taxista de 61
anos, foi assassinado a tiros na madru-
gada de 31 de outubro na cidade de
Pouso Alegre, em Minas Gerais. A polí-
cia afirma que o crime foi praticado por
dois menores de idade, que se passa-
ram por passageiros para assaltar a ví-
tima.

Na rodoviária da cidade os menores
pediram uma corrida para outro taxista,
que suspeitou e se negou a atendê-los.
Augustinho, como era conhecido, resol-
veu levar os passageiros e acabou mor-
to com dois tiros no pescoço. Os crimi-
nosos ainda roubaram R$ 115 em dinhei-
ro e um celular.

Os autores do assassinato foram
apreendidos, e já possuem anteceden-
tes criminais. A vítima trabalhava no
ponto de táxi da rodoviária de Pouso
Alegre há mais de 20 anos.

Taxista de 61 anos é
assassinado em MG

Wilson Francisco Rosa, de 51 anos, e seu filho Nilson Alves Rosa, de 19,
foram mortos a tiros quando estavam dentro de um táxi na cidade de Londrina, no
Paraná. O taxista foi ferido na perna.

O crime aconteceu na madrugada de 31 de outubro. O táxi em que as vítimas
estavam foi fechado por duas motos com quatro homens, que dispararam contra
o carro. Uma das vítimas morreu no local, enquanto que a outra chegou a ser
socorrida, mas não resistiu. O taxista segue internado, sem risco de morte. A
polícia investiga o crime.

Pai e filho são mortos
dentro de táxi no Paraná

Um taxista de 54 anos foi roubado na noite de 31 de outubro em Presidente
Prudente, interior de São Paulo. Na mesma noite a polícia descobriu que o crime
havia sido praticado por dois homens da mesma família: o padrasto, de 31 anos, e
o enteado, de 29.

Os criminosos se passaram por passageiros, anunciaram o assalto e levaram
R$ 400 em dinheiro, celulares e o cartão bancário da vítima. Em seguida abando-
naram o taxista e fugiram com o carro.

A polícia foi chamada e, pelo rastreador do veículo, localizou o carro e um dos
suspeitos, que confessou o crime. O padrasto disse aos policiais que a ideia do
assalto partiu do enteado, que não foi localizado até o momento.

Padrasto e enteado roubam taxista

O taxista André Dantas Pessoa,

de 40 anos, morreu após ser baleado

na cabeça. O crime aconteceu em

Natal, no Rio Grande do Norte, na

noite de 2 de novembro. A vítima es-

tava dirigindo seu táxi para atender

Taxista leva tiro na cabeça e
morre no feriado de finados

um passageiro quando foi baleado.

André ainda foi socorrido e le-

vado ao hospital, mas morreu duas

horas depois de dar entrada. A polí-

cia ainda não tem pistas sobre os

criminosos.

Corpo de taxista é
encontrado dentro

de córrego
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Candidatos a alvarás de
Táxis Pretos ainda têm dúvidas

Tarifa

O valor da tarifa máxima poderá
ser acrescido em até 25% do valor
da tarifa da Categoria Comum. Será
obrigatório o uso de taxímetros ou
meio tecnológico autorizado pelo
DTP para a medição. Os taxistas po-
derão conceder descontos.

Não poderão ser cobrados adici-
onais pelo uso do porta malas ou de
suporte para bicicletas. Cortesias
como TV, Tablet, Wifi, frigobar e bol-
sa térmica ficarão a cargo do taxista,
e não poderão ser cobradas.

Pagamento

Será obrigatório nos Táxis Pretos
o oferecimento de meios eletrônicos
de pagamento (cartão de crédito,
débito e pagamento via aplicativo).

Veículos

Serão aceitos veículos Sedan,
Sport Utility Vehicle – SUV ou Station
Wagon – SW, com ar condicionado,
freios ABS e cor preta.

Isenções de IPI e ICMS para

compra do carro

Segundo o DTP a Lei Municipal

Inscrições para concorrer aos alvarás foram encerradas em

30/11, mas muitos taxistas ainda têm dúvidas sobre o processo

Em 17 de novembro a Prefeitura
publicou no Diário Oficial a Portaria
nº 095/15, regulamentando a Cate-
goria de Táxi Preto no sistema de
transporte individual remunerado de
passageiros em São Paulo. No mes-
mo dia foram abertas as inscrições
para os interessados em concorrer a
um dos 5 mil alvarás, que serão sor-

teados em 10 de dezembro pela Lo-
teria Federal.

As inscrições se encerraram em 30
de novembro, e o resultado será di-
vulgado até o dia 22 de dezembro.
Os sorteados serão chamados ao
DTP (Departamento de Transpor-
tes Públicos) em janeiro do ano que
vem para a emissão dos alvarás.

Mais de 25 mil interessados estão
concorrendo.

A Folha do Motorista alerta que
os taxistas sorteados devem veri-
ficar com o DTP (Departamento de
Transportes Públicos) se o carro
que pretendem adquirir para a
prestação do serviço atende as
exigências do Decreto. Isso por-

que, até o momento, foram divulgadas
apenas as especificações dos veícu-
los, e não uma lista de marcas e mo-
delos homologados para a categoria
Táxi Preto. Outra medida que deve
ser adotada para os que possuem
vaga em ponto é avisar os passagei-
ros sobre o acréscimo na tarifa, evi-
tando reclamações futuras.

ESCLAREÇA AS PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE OS TÁXIS PRETOS:

nº 7.329/69 se aplica a nova catego-
ria Táxi Preto. Portanto, as isenções
do Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) e Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias (ICMS) para a
compra de veículo zero quilômetro são
válidas para os taxistas da nova cate-
goria na troca do veículo. Na primeira
inclusão no alvará o taxista não obterá
essas isenções, e somente após um ano
de efetivo exercício poderá trocar o
veículo e obter as isenções.

Isenção de IPVA

A isenção do Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Automotores
(IPVA) é obtida assim que o taxista fi-
zer a inclusão do veículo no alvará de
estacionamento, a exemplo do que
ocorre atualmente com as demais ca-
tegorias do serviço de táxi.

Equipamentos obrigatórios

para o taxista

O taxista deverá possuir smartphone ou
tablet, com pacote de dados com 5 Gb
mensais com acesso à internet em banda
larga móvel 3G ou superior; sistema de
georreferenciamento GPS e modo de lo-
calização com alta precisão.

Circulação

Os Táxis Pretos não poderão usar
as faixas e corredores de ônibus, mas
poderão utilizar os pontos livres de táxi.

Passageiros

Os taxistas poderão pegar passa-
geiros onde quiser, desde que, assim
que o cliente embarcar no carro, am-
bos sincronizem a corrida em um dos
aplicativos cadastrados pelo DTP.

Segundo motorista

Os proprietários de alvará para
Táxis Pretos também poderão ter
segundo motorista, coproprietário
e preposto, como nas demais cate-
gorias.

Preço do alvará

Para os alvarás convencionais e
alvarás exclusivos para mulheres o va-
lor da outorga será de R$ 60 mil.

Para os alvarás adaptados o valor
da outorga será de R$ 39.960 mil,
porque o titular terá um desconto
de cerca de R$ 20 mil para com-
pensar os custos da adaptação do
veículo. Esses valores poderão ser
parcelados em até 60 meses, com re-

ajuste pela taxa Selic.
Para o pagamento à vista o taxista

terá desconto de R$ 20 mil reais. Ou
seja, o valor dos alvarás convencio-
nais e alvarás exclusivos para mulhe-
res será de R$ 40 mil. Já os alvarás
adaptados sairão por 19.960 mil.

Validade dos alvarás

Os alvarás do Táxi Preto terão
validade máxima de 35 anos.

Transferência

A transferência poderá ser feita
para qualquer pessoa, desde que o
valor da outorga tenha sido quitado
integralmente. A taxa de transferên-
cia será de R$ 7.500 mil.

Sorteio dos alvarás

O sorteio será realizado em 10
de dezembro, por meio do siste-
ma de escolha dos bilhetes pre-
miados da Nota Fiscal Paulistana,
com base nos resultados da Lo-
teria Federal. A lista dos contem-
plados será divulgada até o dia 22
de dezembro, e a emissão dos
alvarás para os sorteados aconte-
cerá em janeiro de 2016.

O sorteio dos 5 mil alvarás para a categoria de Táxis Pretos corre o risco de não acontecer.
Isso porque o promotor Antonio Silvio Marques, da Promotoria de Patrimônio Público da
capital, informou que entrará com uma ação por improbidade administrativa, já que, segundo
ele, os alvarás não podem ser sorteados, e sim licitados.

O promotor é autor de outra ação contra o governo municipal, que tentou anular todos os
alvarás de estacionamento em 2013. O caso ainda está em andamento, já que o Minis-
tério Público recorreu de uma decisão da justiça que considerou improcedente o pedi-
do da Promotoria.

Promotoria quer impedir sorteio

de alvarás para Táxis Pretos
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Quando nos deparamos com um ser enfermo logo procuramos um médico
que, por sua vez, dá encaminhamento ao especialista. O mesmo deveria estar
sendo feito com o serviço de táxi na cidade de São Paulo. É fato que alguns
taxistas precisam de tratamento, mas também é fato o desleixo da Prefeitura.

A categoria precisa passar por cursos de reciclagem, fiscalização em
pontos viciados, punição exemplar em casos de comportamento marginal, se-
gurança para exercer a profissão, voz nas decisões. A Prefeitura, por sua vez,
precisa ouvir a população e os taxistas, ter excelência no combate ao trans-
porte clandestino, prestar assistência na convivência de motoristas e passagei-
ros. Mas infelizmente a atual administração não quer dar o tratamento adequa-
do a taxistas e, consequentemente, aos munícipes, e com intervenções
amadoras decretou a eutanásia da categoria.

É dever do Prefeito impetrar ação no STF contra o aplicativo Uber e
similares, e pedir a retirada destes aplicativos da rede, para impedir que em-
presas e indivíduos continuem operando as margens da lei. O Prefeito, além de
prevaricar ao não exigir respeito e obediência a Constituição Brasileira, asso-
ciou-se para tripudiar desta mesma Constituição quando por decreto quer
obrigar taxistas a aceitar cartões de crédito. Respeitar individualidades é o
caminho da democracia!

Beto Freire - Vice-presidente do Conseg Vila Maria

Nós esperamos quatro anos para receber um reajuste de 9,8% po-
rém os combustíveis aumentaram 6% só em 2015. Se no começo do
ano a gasolina custava R$ 2,29, hoje está R$ 1 mais cara; já o álcool que
era vendido a R$ 1,49, hoje está perto dos R$ 2,70. Se ligarmos o ar
condicionado, o prejuízo passa de 85% no bolso do taxista. Ao sair de
casa para trabalhar já gastamos, no mínimo, R$ 100 de combustível e
almoço, todos os dias. Só temos obrigações, mas faltam direitos.

Irineu Puchetti - taxista

Gostaria de saber quais veículos
são homologados para o serviço de
Táxi Preto. Agradeço muito por a Fo-
lha do Motorista existir e por estar
sempre do lado justo!

Claudia Maroni - leitora
Prezada Claudia,

Até o momento a Prefeitura de
São Paulo divulgou alguns pré-
requisitos para os veículos que
serão utilizados na nova moda-
lidade de Táxis Pretos. De acor-
do com a Secretaria Municipal de
Transportes os veículos deverão
ser do tipo Sedans, SUVs ou
Station Wagons, possuir entre-
eixos mínimo de 2600 mm e lar-

gura mínima de 1750 mm, potên-
cia mínima de 115 cavalos, por-
ta malas com volume mínimo lí-
quido de 420 litros, freios ABS,
ar condicionado e cor preta.
Além disto, o carro deverá estar
equipado com mapa digital de
ruas, com visualização do trânsi-
to e do trajeto por monitoramento
e georreferenciamento online.

Já os Táxis Pretos Adaptados de-
vem garantir o embarque, perma-
nência e desembarque de usuários
com deficiência ou mobilidade re-
duzida em sua própria cadeira de
rodas. Em diversos carros o acesso
pode ser feito via rampa, com aber-
tura manual.

Em 12/11 um grupo de taxistas

de diferentes pontos visitou o

gabinete do vereador Salomão

Pereira para conversar sobre

vários assuntos, entre eles a

questão dos novos alvarás para

Táxis Pretos.
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Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h

civil, criminal e trabalhista.

     Dra. Rita Simone Miler Bertti
quintas-feiras, das 13h às 17h

família, civil e administrativo.
Dr. Davi Grangeiro da Costa

terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30

civil e família.

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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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes

1 embalagem de biscoito Cream Cracker

1 embalagem de biscoito mousse de cho-

colate

2 colheres (sopa) de margarina

1 xícara (chá) de açúcar

2 gemas

1 ½ xícara (chá) de creme de leite

6 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de cerejas ao marrasquino

picadas

1 xícara (chá) de castanha-do-pará picada

Bata na batedeira a margarina com o açúcar até virar um creme. Sem parar
de bater, mas em velocidade baixa, acrescente as gemas, o creme de leite e o
chocolate em pó, um de cada vez, até obter uma mistura leve e fofa. Misture o
creme de chocolate com as cerejas, a castanha-do-pará, os biscoitos picados,
mexa e reserve.

Estenda uma folha de papel celofane e espalhe a mistura no centro. Enrole o
doce dando um formato arredondado e comprido. Feche as pontas e leve ao
freezer por cerca de 4 horas. No momento de servir, retire o papel celofane e
corte em fatias de aproximadamente 1 centímetro.

Fatias crocantes com frutas
Foto: Divulgação

No meio da madrugada o ladrão invade a casa.

No escuro, ele ouve uma voz: “Jesus está te olhando!”

Apavorado, ele liga a lanterna e vê um papagaio. Aliviado,

diz: “Seu besta, quase me matou de susto!

Seu nome é Jesus?”

O papagaio responde: “Não, meu nome é Judas!”

O ladrão começa a rir e fala: “Que imbecil colocaria o

nome de Judas em um papagaio?”

O papagaio dá uma gargalhada e responde: “O mesmo que

colocou o nome de Jesus no pit bull que está te olhando!”.
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Ponto Branco alerta sobre os sinais de
problemas no câmbio automatizado

Mecânica especializada em táxis possui scanner de última geração e mecânicos treinados

Presente no mercado há cinco anos
a Ponto Branco é especialista em tá-
xis e realiza serviços de mecânica em
geral, como freios, velas, amortecedo-
res, embreagens, entre outros. Pela sua
experiência o gerente da loja, Roberto
Leone, alerta os taxistas que possuem
veículos com câmbio automatizado
sobre como proceder em caso de pro-
blemas.

Ponto Branco Mecânica Automotiva

Rua Major Paladino 622 – Vila Leopoldina

Telefone: 3865-7400/ 3831-7062

“Muitas vezes o taxista não sabe
onde levar o carro quando acontece al-
gum problema com o câmbio
automatizado, porque são poucas as
oficinas preparadas para esse tipo de
diagnóstico. A Ponto Branco é especi-
alista em câmbio Fiat Dualogic, VW I-
motion e GM Easytronic, e trabalhamos
sempre em um prazo muito curto”, afir-
mou Roberto.

Os sinais de que existem problemas
no câmbio automatizado variam, mas
geralmente o carro não dá partida, há
trancos na troca de marchas, acontece
uma perda de potência e luzes de ad-
vertência se acendem no painel de ins-
trumentos. Roberto lembra que, caso o
carro esteja em movimento e ocorra a
troca do câmbio para neutro, o melhor é
parar o veículo e procurar uma oficina
imediatamente. “Isso deve ser feito o
mais rápido possível, porque outros com-
ponentes podem ser danificados, enca-
recendo o conserto”, avisou.

A Ponto Branco realiza reparos em
câmbios automatizados utilizando so-
mente peças originais, e possui um
scanner de última geração pronto para
detectar qualquer problema. “Nós faze-
mos desde o trabalho de troca simples de
embreagem até um serviço mais minucio-
so, como na área do corpo de válvulas que
fazem as mudanças de marchas”.

A Mecânica Ponto Branco possui

seis mecânicos especializados na par-
te automatizada, e conta com um esto-
que de peças para atender os taxistas
no menor tempo possível. Procure a
Ponto Branco e pague em três vezes
sem juros no cartão de crédito, ou em
até sete vezes sem juros no cheque.

Faça uma revisão em seu táxi
na Ponto Branco mecânica

Com a aproximação do fim de ano
muitos taxistas aproveitam para viajar
com a família e visitar parentes. Com
isso, é importante realizar uma revisão
no veículo, para garantir uma boa via-
gem. Procure a Ponto Branco e verifi-
que embreagem, freios, parte elétrica,
vazamentos de óleo ou água, amorte-
cedores, sistema de injeção eletrônica
e consumo de combustível elevado.

Promoção:
Óleo Lubrax, várias

especificações: apenas 19,99 o
litro instalado

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Na sessão plenária de 25 de no-
vembro a Câmara Municipal de São
Paulo aprovou, em segunda e defini-
tiva votação, o Projeto de Lei 243/
2015, que leva para o Departamento
de Transportes Públicos (DTP) a re-
gulamentação dos aplicativos de táxi

Projeto que regulamenta aplicativos
vai para sanção do Prefeito Haddad

A Câmara Municipal de SP aprovou em definitivo

o PL 243/2015, de autoria de Salomão Pereira

na capital. O PL foi apresentado pelo
vereador Salomão Pereira (PSDB).

O projeto obriga todos os
aplicativos a trabalhar com táxis le-
galizados, e prevê multas pesadas
em caso de desrespeito. As empre-
sas poderão ser obrigadas a de-

sembolsar até R$ 50 mil, e as pes-
soas físicas R$ 3.800, além da
apreensão do veículo e bloqueio
do licenciamento até a quitação
do débito.

“Esse projeto irá resolver o pro-
blema dos aplicativos que insistem

na ilegalidade, como o Uber, por-
que dará poderes ao DTP para
punir as empresas que trabalham
com o transporte irregular”, afir-
mou Salomão. Agora, para virar
lei, o PL depende da sanção do
Prefeito Fernando Haddad.

Informações, críticas e sugestões.
Esse foi o panorama dos debates
ocorridos na quarta-feira, 25, na
Câmara Municipal, durante a reunião
da Comissão de Estudos sobre o sis-
tema de táxis na cidade de São Paulo.

Convidado pelos vereadores para
explicar o atual quadro do transpor-
te individual de passageiros, o dire-
tor do Departamento de Transpor-
tes Públicos (DTP), Daniel Telles,
trouxe números atualizados. “Men-
salmente, mais de 400 taxistas tro-
cam seus veículos por um carro zero.
A idade média da frota é de 2,9 anos,
o que coincide com o prazo de ga-
rantia dado pelas montadoras”, re-
velou Telles.

Esses dados colocam em xeque

Vereadores irão às ruas acompanhar fiscalização contra o Uber
Comissão de Estudos sobre Táxis da Câmara Municipal recebeu o diretor do DTP, Daniel Telles

o marketing usado pelos que defen-
dem aplicativos irregulares, que insis-
tem em dizer que a frota paulistana de
táxis é ultrapassada. “Essa história que
em São Paulo os táxis são velhos e
caindo aos pedaços é uma mentira
deslavada”, afirma o vereador
Salomão Pereira (PSDB), vice-presi-
dente da Comissão de Estudos.

Daniel Telles, no entanto, foi alvo
de críticas quando apresentou núme-
ros sobre a fiscalização. Segundo ele,
de janeiro deste ano até o dia 23 de
novembro foram apreendidos 461 car-
ros clandestinos, sendo que deste to-
tal, 116 eram comprovadamente Uber.
“É preciso intensificar a fiscalização.
Sabemos que o número de carro pre-
tos Uber é muito grande, pois a em-

presa insiste em desafiar a lei”, afirmou
Salomão.

Diante desse quadro apresentando
pelo DTP, a Comissão de Estudos so-
licitou a Daniel Telles que seja organi-

zada uma ação fiscalizatória com a
presença dos vereadores. “Queremos
estar nas ruas, ao lado dos fiscais,
acompanhando o desenrolar dessa
ação”, diz Salomão Pereira.

Foto: Divulgação

Quem mandou multar os taxistas

na porta da Prefeitura em 08/10?

Em 08 de outubro, entre 14h30 e 17h30,

cerca de 500 taxistas se reuniram na porta

da Prefeitura de São Paulo em apoio ao

Prefeito Fernando Haddad pela sanção do

Todos os taxistas multados nesta data devem apresentar recurso

Projeto de Lei 349/2014, que proibiu o uso

de aplicativos em carros particulares na ati-

vidade do taxista. Dias depois esses traba-

lhadores foram surpreendidos com notifi-

cações de multas por estacionar no Viaduto

do Chá. Porém, os taxistas pararam seus car-

ros conforme orientação dos próprios agen-

tes de trânsito presentes no local.

Após receber em seu gabinete várias re-

clamações de taxistas Salomão Pereira se reu-

niu, em 16 de novembro, com o secretário de

assuntos gerais do Prefeito, José Américo, e

solicitou o cancelamento das multas aplica-

das nessa data. Segundo o vereador o trân-

sito foi organizado por agentes da CET –

Companhia de Engenharia de Tráfego, e da

Polícia Militar, e houve injustiça na aplica-

ção das multas. “Além disso, somam-se mais

cinco pontos na carteira de motorista, o que

dificultará a sua renovação, do Condutax e

do alvará”, lembrou Salomão.

José Américo orientou todos os taxistas

multados na ocasião que apresentem recur-

sos. Segundo ele, os casos serão analisa-

dos, mas não há como cancelar uma multa

sem recurso. Desta forma, a Folha do Mo-

torista orienta: todos os taxistas multados

em 08 de outubro ao estacionar próximo à

sede da Prefeitura de São Paulo precisam

apresentar um recurso.

Salomão Pereira afirma que todas as

ações da Administração Pública devem ser

pautadas pela transparência e isonomia.

Sendo assim, espera que os julgadores das

Jaris, que analisarão os recursos dos

taxistas, se lembrem de que o Prefeito au-

torizou a volta dos ônibus fretados, por

meio da Lei 16.311, de 12/11/15, e no artigo

22º ainda decretou: “Ficam canceladas to-

das as multas e suas respectivas reinci-

dências correspondentes ao período de

agosto de 2009 até dezembro de 2013, apli-

cadas com base no artigo 15º § 1º, III, da

Lei no 14.971/09 e Artigo 23º”.

Foto: Divulgação
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Diversos serviços
* Atendimento jurídico

* 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

Se a empresa que você atende exige nota fiscal

eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP:

Serviço de carta de rendimento

e lucro cessante na hora
Clínica Médica São Francisco:

Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.

Rua Imbaúba, 78 - Pari.

Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.

Consulta: R$ 70 para associado, es-

posa e filhos, com direito a incluir até seis

dependentes, sem carência de idade. Exa-

mes: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila

Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendi-

mento emergencial com hora marcada gra-

tuitos. 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 es-

pecialidades, flexibilidade de horári-

os para taxistas e formas especiais

de pagamento.

Clube Plêiades Parque Aquático

Mensalidade familiar: R$ 47,10

+ Carteirinha individual: R$ 10 (pago

uma única vez).
Atendimento aos sócios e não sócios.

O documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a compra

do carro 0 km ou lucro cessante

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana

Telefone 11 2081-1015
atendimento@coopetasp.com.br

www.coopetasp.com.br
Conforme assegura a Constituição
Federal, ninguém é obrigado a se
associar ou se manter associado.

Associe-se

a serviço dos taxistas
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1. Taxistas Explorados

Taxistas da capital que prestam serviços em hotéis e
grandes shoppings são obrigados a pagar taxas
exorbitantes para trabalhar. Um estabelecimento na re-
gião de Pinheiros chega a arrecadar R$ 210 mil por ano

de um único ponto de táxi.
A Secretaria de Transportes, a quem compete evitar esses abusos, fecha os

olhos para o problema que aflige os taxistas de São Paulo.

2. Holiday Inn

Taxistas do ponto Anhembi estão revoltados com carros do Uber que “rou-
bam” seus passageiros descaradamente, sem que haja uma fiscalização por
parte do DTP.

O taxista “Buchecha” do Peri, permissionário do ponto, informou que hou-
ve vários desentendimentos com os carros clandestinos.

3. Carro preto

Motoristas que se inscreveram para o sorteio dos carros pretos estão pre-
ocupados em não conseguir comprar o carro e pagar a taxa de sessenta mil
que a Prefeitura estipulou. Um taxista resumiu: “Vai ser um tiro no escuro”.

4. Senador: “Fui solidário”

O Senador Delcídio Amaral, que foi preso com a boca na botija, alegou ter
sido solidário com um amigo. A justiça do Brasil funcionou, e tomara que
assim seja eternamente. Os políticos corruptos que se cuidem: o país está
mudando. O dito “Partido dos Trabalhadores” já não engana mais. Aleluia!

José Pessoa de Araujo

pessoadearaujo@hotmail.com

facebook/JosePessoadeAraujo

TOQUE INFORMAL
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O DTP – Departamento de Trans-
portes Públicos, publicou no Diário
Oficial em 20 de novembro uma por-
taria que regulamenta o transporte de

Táxis poderão carregar suporte

para bicicletas na capital

Medida não é obrigatória, mas

será uma cortesia aos passageiros

bicicletas nos táxis de São Paulo.
A medida não é obrigatória para
os taxistas, e deverá ser uma cor-
tesia não tarifada.

Todas as categorias de táxis
poderão utilizar suporte para bici-
cletas, desde que esse equipamen-
to não interfira na visão do moto-
rista, garanta a visão dos sinais de
luzes para não oferecer risco no

trânsito e nem dificulte a identificação
do veículo. Os suportes deverão, ain-
da, seguir o que diz a norma do
Contran para esse tipo de item.

Foto: Divulgação Ao comprar seu carro zero quilô-
metro, consulte antes os anunciantes da
Folha do Motorista. Essas empresas
contam com vendedores
especializados, privilegiam a categoria
taxista e oferecem condições especiais
e facilitadas.

As isenções de IPI (Imposto sobre
Produto Industrializado) e ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços) são um facilitador
na troca do veículo usado por um
novo. O percentual de desconto
varia de acordo com o modelo esco-

Ao comprar seu carro novo, consulte

os anunciantes da Folha do Motorista
Nossos anunciantes privilegiam a

categoria e oferecem condições especiais

lhido, mas só é concedido se a com-
pra for realizada diretamente nas con-
cessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros com
recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), está ativa. O cré-
dito possibilita o financiamento de até
90% do valor de veículos novos, res-
peitando o teto de R$ 60 mil. O pra-
zo para o pagamento pode ser de até
60 meses, com taxa de juros de 4%
ao ano e isenção de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras).



FOLHA DO MOTORISTA  Página 27de 01 a 14 de dezembro de 2015

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIO-
NAIS Pirelli Firestone Goodyear
Bridgstone Michelin Carros Pick
ups e utilitários Aro 13 ao 17 To-
das as medidas Bom preço  Fone.:
2081-2404 WhatsApp: 9 9585-6727
www.pescapneus.com.br
VENDO CARRO 0KM OU
USADO,  COM  COLOCAÇÃO
DE 2° TITULAR, ALVARA LIVRE..
COLSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO. END. RUA
SIQUEIRA BUENO 2181 - SALA
3 -  MOOCA FONES – 78534196
– 985855988 .
COLOCAÇÃO DE 2° TITULAR,
PARA CARRO 0KM OU USADO
MONTADO, CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO – WALDEMAR
MENDES. . END. RUA
SIQUEIRA BUENO 2181 - SALA
3 -  MOOCA FONES – 78534196
– 985855988.
Vendo ou alugo prefixo da
Coopertax facilito pgto em até 10
vezes F: 9.41699622 c/Denilson
PROCURO CO-TITULAR
URGENTE -Preciso trabalhar
urgente! Tratar Tel. (11) 9.6828-
1200/9.5863-6429

Cobalt 13/14 LT GNV – transfiro
alvará – radio taxi  F: 9.8599-6720 /
9.7365-6817 (Após as 11hs00).
Transfiro alvará c/ ponto Casa
Verde F: 9.9864-3082 c/ Afonso.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-
Tratar Tel. (11) 7820-4320/7726-
4620.
 Vendo prefixo Use-taxi R$
9.000,00 F:9.7664-5229 c/ Marcos
Transfiro alvará c/ ponto prox.
Oscar Freire – Jardins F: (62)8134-
7258 c/ Jonas.
VENDO MERIVA 2010 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO -
Tratar Tel. (11) 9.6828-1200.
Vendo Spin 1.8, 2013, completa,
único dono - todas revisões ok F:
9.9975-8888 /c/ Eduardo.
Preciso de 2°motorista resd.
Prox.Cambuci, Ipiranga,
VL.Mariana currículo email:
rosangelpedro@uol.com.br F:
9.6924-0455.
VENDO IDEA 2012 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels.
(11) 7820-4320.
Vendo Ideia adventure 11/12, único
dono completa R$ 31mil F: 9.9999-
2574 / 9.8350-2202 c/Antonio.

Troco apartamento no Litoral sul
(Cidade Ocian) p/ taxi ou alvará de
São Paulo F: 11 9.9241-7282 / 2085-
0415 c/ Marco.
VENDO COBALT 2013 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO -
Tratar Tel.(11) 7726-4620.
Transfiro alvará c/ ponto Jardins
F: 9.9695-2520 c/ Antonio
Vendo prefixo Coopertax ótimo
preço F: 9.9157-1954 (TIM) / 9.9454-
4630 (Claro) com Bete.
Urgente – Preciso trabalhar c/
preposto ou 2°motorista, pago diária
de R$ 150,00 F: 9.8215-2275 (tim) /
9.6701-7889 (oi) c/ Batista.

Dificuldade para conseguir alvarás, emprego ou

participar de concursos públicos por causa de

antecedentes criminais? Se você já cumpriu sua pena

ou  foi absolvido, regularizamos sua situação e

limpamos seu atestado de antecedentes!

RC Assessoria Jurídica:  11- 3438 8866

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL

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.

Spacefox 11/12 e

Procuro 2º

motorista

F: 9.9156-2609

9.5910-4898

Lauro.

Vende-se

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.

Escrevo minhas poesias 
O que sinto e vejo, passo para o
papel
Hoje falo das verdades da vida 
Amanhã falarei das maravilhas do
céu

Não vivo por viver
Sei que estou de passagem e sou
feliz,
Fazer o bem sem olhar a quem 
Foi sempre o que eu fiz

Para chegar até ao céu
Não existe condução,
O que te levará é o amor e a fé 
Praticada no seu coração 

Se você fez por merecer
A recompensa no céu terá 
Seus erros e sua descrença
No céu só Deus julgará

Na terra tem a lei dos homens 
No céu a lei que Deus nos ensina,
Somos todos pequeninos
Perante a lei divina

Céu
Eu pensava que andava sozinho 
Às vezes falo que a vida é cruel,
Sinto que alguém sempre me acom-
panha
É um ser maior, que está na terra e
no céu.

A câmera de segurança para táxis
foi criada para diminuir a onda de as-
saltos que os taxistas de São Paulo são

Com o celular você identifica os

passageiros que entram em seu táxi
Câmera de segurança no táxi: a

Coopetasp fornece o aparelho e a linha

vítimas. O equipamento possui fácil
instalação, e as imagens captadas são
transmitidas em tempo real para uma
central. Por isso, mesmo em caso de
roubo do aparelho ou veículo, é pos-
sível a identificação dos criminosos. Além
disso, todos os táxis equipados com o
sistema possuem um selo que informa
os passageiros sobre a filmagem.

Para a captação das imagens é ne-
cessário que o taxista possua um ce-
lular com linha telefônica de qualquer
operadora (pode ser a linha já utiliza-
da normalmente ou uma linha espe-
cífica). A Coopetasp – Associação
dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi
de São Paulo – disponibiliza o apa-
relho compatível com o sistema, a
preços e condições especiais.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Entre em contato com a

Coopetasp:

11 2081-1015

Após o falecimento do titular do alvará a família tem 30 dias para indicar
um segundo condutor, com Condutax, ao DTP (Departamento de Trans-
portes Públicos). Depois deste prazo é exigido o inventário, que leva tempo
para ser finalizado.

De acordo com a lei 7.329 a transferência de alvará deve ser feita em até
três anos; depois desse tempo o alvará entra em processo de caducidade.
Para antecipar a transferência o advogado, após dar entrada no inventário,
pode solicitar ao juiz um alvará judicial.

Erros em inventários podem levar à perda definitiva do alvará. Por isso,
procure o departamento jurídico da Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de taxistas. O atendimento é realizado para
sócios e não sócios.

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana
Telefone: 2081-1015

Erros em inventários

podem levar à perda do alvará




