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A advogada da Coopetasp, Dra. Rita Simone Muller Bertti, conseguiu reverter na justiça a cassação do alvará de
estacionamento e do condutax da taxista Doraci Fortunato, que havia sofrido um processo administrativo no
DTP. O juiz Murilo D´Avila Vianna Cotrim, da 2ª Vara de São Paulo, acolheu os argumentos utilizados pela
advogada e determinou a anulação da decisão. Pág. 06

Juiz reverte cassação de
alvará e condutax de taxista A “Salva de Prata”, a mais alta hon-

raria concedida pela Câmara Mu-
nicipal, será concedida pela primei-
ra vez a taxistas. A iniciativa é do
vereador Salomão Pereira, que
busca chamar a atenção para o
serviço prestado por todos os
taxistas, sejam eles ligados ou não
a radiotáxis. Pág. 04

Taxista, você merece:

“Salva de Prata” será

dada pela primeira

vez à categoria

A Le i  Mun ic ipa l  16 .345/2016
exige que os aplicativos que re-
a l izam at iv idade remunerada,
inclusive o Uber, sejam regula-
m e n t a d o s  n a  a t i v i d a d e  d o
tax ista .  O prazo para que os
apps se cadastrem vai até o f i-
nal de março. Nos EUA o Uber terá que pagar uma indeniza-
ção de U$$ 28,5 milhões para os passageiros. Pág. 13

Uber é condenado a pagar indenização
de U$$ 28, 5 milhões a passageiros

Basta realizar qualquer serviço ou ad-
quirir produtos, inclusive a compra do
seu carro zero quilômetro, preencher
um cupom e concorrer a presentes
incríveis!

A fidelidade aos

anunciantes da Folha do

Motorista rende prêmios!

Empresários, anunciem conosco e participem:
redacao.sp@folhadomotorista.com.br
anuncios@folhadomotorista.com.br

11 5575-2653. Pág. 18

Foto: Mário Sergio de Almeida

Foto: Mário Sergio de Almeida

Diversos serviços para facilitar a
vida do taxista: atendimento jurí-
dico, recursos de multas, com-
provante de renda, isenção de IPI
e ICMS, carta de lucro cessante.
Ligue: (11) 2081-1015. Pág. 22

Carta de rendimento,

inclusive para

Táxi Preto: procure

a Coopetasp

Foto: Divulgação
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Passado o carnaval, a Câma-

ra Municipal retoma o ritmo das

suas atividades legislativas.

Tempo de muito trabalho e tam-

bém tempo para agradecer a so-

lidariedade recebida de todos os

amigos e amigas taxistas e ad-

miradores num momento tão de-

licado para meus familiares e

para mim. Foi e continua sendo

muito importante ler as mensa-

gens de conforto e apoio que

não param de chegar em minha

rede social.

E uma vez que a vida segue,

redobro meus esforços na defe-

Agradeço a toda categoria a solidariedade
diante do fato ocorrido comigo no carnaval

sa da categoria taxista, pois o mo-

mento exige total empenho polí-

tico no tocante ao encaminha-

mento das questões sobre o

transporte remunerado indivi-

dual de passageiros.

Estamos atentos ao cumpri-

mento do estabelecido na Lei nº

16.345, de 04 de janeiro de

2015, decorrente do Projeto de

Lei 243/2015 de minha autoria.

Se a lei determina que todos os

aplicativos que intermediam

corridas devem trabalhar com

serviço legalizado na atividade

dos taxistas, é preciso que a

Prefeitura invista na fiscaliza-

ção e punição de quem insiste

em trabalhar de forma ilegal.

Para tanto se faz necessário

do t a r  o  Depa r t amen to  de

Transportes Públicos (DTP)

d e  e s t r u t u r a  h u m a n a  e

tecnológica capaz de fazer

frente a esse desafio.

Cabe a este órgão fazer com

que os infratores sintam o peso da

lei.  As empresas que optarem por

trabalhar na ilegalidade com car-

ros particulares serão multadas

em 50 mil, e as pessoas físicas

proprietárias dos veículos pagarão

R$ 3.800, além da apreensão do

carro e bloqueio do

licenciamento até a quitação do

débito.

Cont inuo ,  permanente-

mente, insistindo junto ao

DTP para uma fiscalização

mais rigorosa em locais de

grande concentração de ve-

í cu los  i r r egu la re s ,  como

ho té i s ,  f l a t s  e  cen t ro  de

convenções, por exemplo.

Sem f iscal ização aqueles

que dão de ombros para a lega-

lidade continuarão sendo esti-

mulados a agir assim.
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Viaduto Santo Amaro será demolido
e trânsito fica difícil na região

O Viaduto Santo Amaro, que pegou fogo na madrugada do dia 13 de fevereiro após uma batida entre dois caminhões,
será demolido em até 30 dias. A Prefeitura fará um contrato de emergência, que não exige licitação, para a construção de
um novo viaduto no local.

Como um dos caminhões envolvidos no acidente carregava combustível, houve uma explosão seguida de incêndio que danificou a
estrutura da obra. Os motoristas envolvidos tiveram ferimentos leves.

Devido ao trânsito que se formou 25 linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado. Os motoristas que puderem devem evitar a
região, já que a demolição levará um mês para ser concluída, e um novo viaduto só ficará pronto em, no mínimo, seis meses.

O melhor é buscar caminhos alternativos pelos próximos oito meses
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Taxista, você merece: “Salva de prata”
será dada pela primeira vez à categoria

Apesar de a categoria taxista ser

considerada importante para o perfei-

to andamento de São Paulo, nunca an-

tes um vereador se interessou pelos

bons serviços prestados por estes pro-

fissionais. Buscando reparar esse erro

histórico o vereador Salomão Pereira

irá homenagear as radiotáxis Ligue-

Táxi e Vermelho e Branco com a “Sal-

va de Prata”, a mais alta honraria con-

cedida pela Câmara Municipal.

Segundo Salomão a ideia é chamar

a atenção para o serviço essencial

Taxistas receberão a mais alta honraria da Câmara Municipal de São Paulo

prestado por todos os

taxistas paulistas, sejam eles

ligados ou não à radiotáxis.

“Quero, com essa homena-

gem, que cada taxista se

sinta agraciado. Como ago-

ra a classe possui um re-

presentante político, esse

foi o meio que encontrei

para retribuir o carinho

que sempre  recebi ,  e

mostrar a importância do

trabalho desenvolvido por

esses profissionais”.

A Ligue-Táxi receberá a Salva de

Prata no dia 22 de fevereiro, e a radiotáxi

Vermelho e Branco será homenageada

no dia 29 de fevereiro. As duas cerimô-

nias estão sendo preparadas com todo

o cuidado para que a noite seja especi-

al. “Preparamos vídeos contando a his-

tória das radiotáxis com depoimentos de

pessoas importantes. Com certeza será

emocionante”, lembrou o vereador.

Como não é possível receber todos

os taxistas da cidade em um único lo-

cal, os participantes das associações

receberão convites e estarão represen-

tando a categoria. “Acredito que essa

homenagem marcará um novo tempo

para os profissionais da praça. Não é

simplesmente uma festa: é o reconhe-

cimento público que São Paulo deve a

essa categoria”, finalizou Salomão.

O pioneirismo da Vermelho

e Branco e da Ligue Táxi

As empresas Ligue Táxi e Verme-

lho e Branco foram escolhidas pelo

pioneirismo na prestação do serviço de

táxi na capital paulista.

A Vermelho e Branco

foi a primeira cooperativa

de radiotáxi brasileira, fun-

dada em 1975 por um gru-

po de 50 taxistas do Aero-

porto de Congonhas. Hoje,

conta com uma frota de 625

veículos e 110 funcionários,

e a homenagem se deve ao

fato de ter sido a primeira

a implantar o serviço de

radiotáxi em São Paulo no

Fotos: Fabiana Cuba

Foto: Divulgação

segmento especial.

Já a Ligue-Táxi surgiu com um

grupo de taxistas usuários de rádio

amador, com o objetivo de dar segu-

rança à categoria. Em 1983 a associ-

ação foi fundada com 50 sócios, e em

1985, com a promulgação da lei de

Comum Rádio Táxi, foi oficializada

como a primeira Comum Rádio Táxi

de São Paulo, dando início à ativi-

dade no serviço de táxi comum

conectando o passageiro ao taxista

pelo sistema de rádio.
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Etanol sobe, e abastecer com gasolina
é mais vantajoso em todo o país

Segundo balanço do IPTC (Índi-
ce de Preços Ticket Car), o custo
médio do etanol em janeiro teve au-
mento de 3,34% em relação a dezem-
bro, encerrando o mês a R$ 3,18/li-
tro. A maior variação de preço por
litro do combustível foi registrada no
estado do Rio Grande do Sul, a

Pesquisa analisou o preço da gasolina e

do etanol em todos os estados brasileiros

10,89%, chegando a R$ 3,55/litro – o
valor mais caro do país.

O IPTC ainda registrou aumento de
1,31% no custo médio por litro da ga-
solina em janeiro, que encerrou o mês
a R$ 3,85/litro. A maior alta foi
identificada no estado do Rio Grande
do Sul (7,54%), seguido pelo Distrito

Federal (4,33%) e Tocantins (4,26%).
O melhor preço por litro da gasolina
foi identificado em São Paulo (R$ 3,58).

Para os consumidores que têm
carro flex e preferem conferir qual
o combustível mais vantajoso, o ideal
é fazer o cálculo dividindo o preço
do etanol pela gasolina. Se o resul-

tado for menor ou igual a 0.70, é
vantajoso abastecer com etanol.
Se o resultado for maior, com-
pensa economicamente abaste-
cer com gasolina. Com essa
metodologia,  a gasolina é o
combustível mais vantajoso eco-
nomicamente em todo o país.
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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

A advogada da Coopetasp, Dra. Rita Simone Muller Bertti, conseguiu rever-
ter na justiça a cassação de um alvará de estacionamento e de um condutax. A
taxista Doraci Fortunato havia sofrido um processo administrativo no Departa-
mento de Transportes Públicos (DTP), que culminou com a ação.

O juiz Murilo D´Avila Vianna Cotrim, da 2ª Vara de São Paulo, acolheu os
argumentos utilizados pela advogada da Coopetasp e determinou a anulação da
decisão do DTP. Com isso, a taxista Doraci recuperou seu alvará e condutax.

De acordo com o DTP a taxista Doraci fez mau uso da licença. A alegação foi
que o alvará havia sido comercializado e que a atividade não era desempenhada
pela pessoa autorizada. Porém, a advogada verificou que o processo teve início
para apurar irregularidades de outro alvará de estacionamento que está sendo
pleiteado na justiça pela Sra. Doraci, mas que até o momento pertence à outra
pessoa.

O juiz entendeu que o DTP iniciou o processo tratando de um alvará,
e decidiu pela cassação de outro alvará. Constatado o equívoco, foi de-
terminada a anulação da decisão do DTP, e a consequente devolução do
alvará e do condutax a Sra. Doraci.

Advogada da Coopetasp reverte
cassação de alvará e condutax

Decisão havia sido tomada pelo

DTP, e foi revertida na justiça

Foto: Mário Sergio de Almeida
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O que esperar na
próxima curva?

A categoria taxista viveu anos de relativa calmaria. Havia as reivindicações
por reajuste de tarifa anual, alguns carros de outros municípios que circulavam
em São Paulo e traziam transtornos, um decreto aqui e outro ali que não era
bem recebido, mas de resto, tudo caminhava bem. Porém, os últimos três anos
foram turbulentos, iniciando como uma tempestade de verão e se transforman-
do em furacão.

A era dos fortes ventos começou em 2013. A Secretaria Municipal de Trans-
portes proibiu a circulação dos táxis nas faixas e corredores de ônibus, dificul-
tando a vida de profissionais da praça e passageiros. Após intensa mobilização
da categoria houve uma reviravolta no caso, e hoje os táxis contam com essa
facilidade, tendo que respeitar algumas regras.

Ainda em 2013 uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo causou
medo e insegurança. Atendendo a um pedido do Ministério Público, todos os
alvarás de estacionamento da capital foram anulados, e exigida uma licitação
para a continuação do serviço de transporte individual de passageiros. A deci-
são foi revertida na justiça, mas o processo ainda está em andamento, sem data
definida para um parecer final.

Como se não bastasse esses ventos contrários, a empresa Uber chegou ao
Brasil em 2014 sem fazer alardes, conquistando passageiros e motoristas par-
ticulares. Ocupando uma fatia de mercado que estava disponível, com carros
luxuosos, o app foi se adaptando à realidade brasileira e lançou também servi-
ços mais baratos para atender a um público maior.

A luta agora é contra a ilegalidade. A lei 16.345, de autoria do vereador
Salomão Pereira, proíbe carros particulares no transporte individual remunera-
do de passageiros. Por outro lado, a Prefeitura lançou uma consulta pública
sobre novos modelos de transporte, cujos resultados ainda não foram divulga-
dos. Não há como prever o desenrolar dessa história.

O que se sabe é que há uma lei proibindo que o Uber e outras empresas
semelhantes transportem passageiros sem ser em táxis. Isso é um fato irrefutável.
Agora, resta saber se a multinacional irá sucumbir e começar a operar com
taxistas legalizados, ou se dará adeus a São Paulo e continuará com suas ope-
rações em outros locais que não possuam essa legislação.

O taxista José Wilson Teixeira, de 57 anos, foi assassinado a tiros na tarde
de 03 de fevereiro no centro de Teresina. A vítima reagiu quando um menor
tentou levar seu veículo, levou três tiros e morreu no local.

O assassino, que tem 17 anos, foi apreendido logo em seguida pela polícia
e confessou o crime. Ele já tinha passagens pela Fundação Casa. Segundo o
presidente do sindicato dos taxistas de Teresina, quatro taxistas foram mortos
desde o ano passado em assaltos na cidade.

Taxista é ferido em
confronto entre

policiais e traficantes
Um taxista ficou ferido na madrugada de 16 de fevereiro em Porto Alegre

(RS), durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes. A vítima passava
pelo local e levou um tiro no ombro.

Os policiais militares foram chamados por moradores da região que ouvi-
ram tiros, e assim que chegaram os bandidos atiraram contra as viaturas.
Após o confronto ninguém foi preso. O taxista foi socorrido e não cor-
re risco de morte.

A polícia de Juiz de Fora (MG)
prendeu um homem de 21 anos
suspeito de assaltar pelo menos três
taxistas na cidade. A polícia che-
gou até ele através de denúncias, e
o encontrou no momento em que

Suspeito de assaltar três

taxistas é preso em MG
ele tentava roubar uma bicicleta.

O suspeito confessou a autoria
dos assaltos a taxistas, sendo que o
primeiro foi praticado em 15 de ja-
neiro. A polícia investiga se mais
taxistas foram vítimas do criminoso.

Taxista é assassinado

ao reagir a assalto
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Foto: Fabiana Cuba

DTP prorroga prazo para

sorteados do Táxi Preto

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) prorrogou o prazo
para que os taxistas contemplados
com alvarás da categoria Táxi Preto
compareçam ao órgão. Agora os sor-
teados têm até o dia 29 de fevereiro
para dar início ao processo de ob-
tenção do documento.

Os taxistas deverão retirar no DTP
a guia de recolhimento do valor do

Agora os contemplados têm até o dia

29 de fevereiro para comparecer ao DTP

alvará, seja referente à primeira par-
cela ou à parcela única de pagamento.
Serão dados 10 dias úteis para que o
acerto financeiro seja feito.

De acordo com informações da
Secretaria Municipal de Transportes,
caso as cinco mil vagas destinadas aos
táxis pretos não sejam preenchidas
será iniciada a convocação dos taxistas
que obtiveram as colocações a partir

do número 5.001, até que o quadro
esteja completo. Não haverá um novo
sorteio para o preenchimento das va-
gas remanescentes.

Segundo a Prefeitura o objetivo do
táxi preto é atender a uma demanda da
população por um serviço de qualida-

de superior, com a utilização de pla-
taformas tecnológicas. Além da soli-
citação das corridas, o planejamen-
to do trajeto e o pagamento das via-
gens também deverão ser feitos por
meio de tecnologia eletrônica.

Os contemplados com um alvará da nova categoria de Táxis de São
Paulo, os Táxis Pretos, em breve terão que apresentar o veículo no DTP
para vistoria. Para facilitar essa etapa a Coopetasp (Associação dos Coor-
denadores e Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo) fornece o
comprovante de rendimento para o financiamento do carro.

Procure a Coopetasp e apresente

o comprovante do DTP:

Rua Napoleão de Barros 20 – Telefone: 2081-1015

Coopetasp auxilia no

financiamento do táxi preto
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Depois de 37 anos, taxista

está descontente com a profissão
Cícero procurou a Folha do Motorista

para expressar sua insatisfação

O taxista Cícero Lins Calheiros
está insatisfeito com o rumo que a
sua profissão está tomando. Na
praça há 37 anos, ele enxerga
como uma ditadura as resoluções
unilaterais tomadas pela Prefeitu-
ra e Secretaria Municipal de
Transportes (SMT), e lamenta a
falta de representatividade da ca-
tegoria.

Segundo Cícero a obrigatoriedade
de aceitar cartão de crédito e débito,
que entrará em vigor em 04 de mar-
ço, é uma espécie de ditadura. “Eu
não posso ser obrigado a aceitar
uma forma de pagamento. Na ver-
dade isso deveria ser regulado
pelo mercado: se o mercado exi-
gir que eu tenha a maquininha eu
terei, ou perderei corridas. Mas
não deveria ser uma imposição do
Poder Público”, afirmou o taxista.

Ele lembra que muitos profis-
sionais que atendem ao público
em variadas atividades ainda não

Participe você também! Entre em contato conosco e conte a sua história.

redacao.sp@folhadomotorista.com.br/ 11 5575-2653

aderiram ao pagamento eletrônico,
e não foram obrigados a isso pela
Prefeitura. “Meu mecânico e meu
despachante não possuem maqui-
ninha, e já frequentei vários tipos
de comércios que também não
aceitam cartão. Porque foi criado
um decreto apenas para fazer essa
exigência dos taxistas?”

Cícero guarda até hoje sua pri-
meira matrícula como taxista, e la-
menta que a falta de fiscalização
sobre os carros irregulares es-
teja pre jud icando  sua  prof i s -
s ã o .  “ H o j e  s ó  v e m o s  o s
taxistas legalizados sendo fis-
calizados. Os clandestinos ro-
dam livremente, sem serem im-
portunados, e isso não é justo”.

Outro aspecto que o taxista
lembra é a lista de documenta-
ção pedida aos profissionais que
estão t rabalhando de acordo
com a lei, exigência ignorada
pelos ilegais. “Nós temos que

apresentar atestado de  antece-
dentes  criminais,  comprovan-
tes  var iados e  os  i legais  s im-
plesmente  saem para  a  rua e
trabalham, colocando em risco
a té  mesmo os  passage i ros” ,
lembrou Cícero.

Para f inal izar,  o  taxista  la-
menta  o  fa to  do  s ind ica to  da

ca tegor ia  não  lu ta r  pa ra  re -
ver te r  dec isões  que  podem
trazer  p re ju ízo  para  toda  a
c lasse .  Segundo e le ,  a  en t i -
d a d e  e x i s t e  p a r a  d e f e n d e r
seus  membros ,  mas  tudo  o
que a administração munici-
pal  impõe é  acei to  sem mai-
ores questionamentos.

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

Foto: Mário Sergio de Almeida
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A empres a  U b e r  p a g a r á
US$ 28,5 milhões a seus pas-
sageiros americanos. Isso por-
que foi realizado um acordo na
justiça para encerrar um proces-
so que questionava a forma da
empresa checar os antecedentes
de seus motoristas. Além disso, a
descrição de uma tarifa cobrada
em todas as corridas terá que ser
alterada de “taxa de segurança”
para “taxa de reserva”.

A polêmica teve início porque
a Uber alardeava em seus meios
oficiais de comunicação que
possuia os “métodos de verifica-
ção de antecedentes de motoris-
tas mais avançados do setor”.
Porém, passageiros entraram na
justiça para contestar essa afir-
mação, já que os taxistas legali-
zados são submetidos a análises
mais rigorosas de antecedentes do
que os motoristas do app.

Durante a briga na justiça a em-
presa Uber também foi acusada
de fazer lobby contra os testes
que usavam impressões digitais e
procuravam antecedentes crimi-
nais em tribunais de todo o país.
A empresa estava mais interessa-

Uber terá que indenizar passageiros em
US$ 28,5 milhões de dólares

Empresa fechou acordo na justiça para

indenizar passageiros nos Estados Unidos

da em aumentar o seu número de
motor is tas ,  t inha pressa  em
contratá-los e não se atentou para
os antecedentes, afirmou o jornal
The New York Times.

Se o acordo proposto for acei-
to pelos passageiros que fizeram a
queixa na justiça, o Uber terá que
indenizar cerca de 25 milhões de

pessoas que usaram o serviço nos
Estados Unidos entre 1º de janeiro
de 2013 e 31 de janeiro de 2016.
Esses passageiros poderão esco-
lher entre aceitar o reembolso em
forma de crédito para novas cor-
ridas ou estorno no cartão de
crédito.

Em SP, Prefeitura ainda não

divulgou o que fará com a

consulta pública

A consulta  pública lançada
pe la  Pre fe i tu ra  de  São  Pau lo
pa ra  s abe r  a  op in i ão  da  po -
pu lação  sob re  ou t ros  me ios
de  t r anspo r t e  fo i  ence r r ada
em 27  de  j ane i ro ,  com mai s
de 6 mil  sugestões.  Até o mo-
mento não houve um pronun-
c i amen to  em re l ação  ao  que
será  dec id ido .

De acordo com a consulta pú-
blica as empresas de aplicativos te-
rão que ser cadastradas como Ope-
radoras  de  Transpor te
Credenciadas (OTCs) e deverão
adquirir créditos de quilômetros
para operar. Esses créditos serão
disponibilizados pela Prefeitura e
terão o preço regulado de acordo
com horários de utilização, área de
atuação e distância percorrida.

Os apps terão que permitir que
até quatro passageiros dividam um
veículo durante o trajeto, ajudan-
do a reduzir a quantidade de car-
ros nas ruas e contribuindo para a
melhoria do trânsito. Para isso,
terão que criar mecanismos para
que os destinos dos usuários se
conectem.

A consulta pública também
tratou da Carona Solidária ,
uma forma de compartilhar os
custos das viagens entre moto-
ristas e passageiros sem fins lu-
crativos. Nesse caso as OTCs
poderão cobrar uma tarifa ape-
n a s  p e l o  s e r v i ç o  d e
intermediação entre motoristas
e passageiros, e deverão ga-
rantir que não haja valores en-
volvidos na transação.

Segundo a Prefeitura o intui-
to é unir a tecnologia e o ser-
viço de táxi já existente na ci-
dade. O grupo de trabalho co-
mandado pela São Paulo Ne-
gócios, que elaborou o texto,
consultou o mercado e discutiu
a nova regulação com econo-
mistas e especialistas no tema.

Com informações: Folha de SP

Os taxistas estão protegidos pela

Lei 16.345, do vereador Salomão Pereira

Foto: Divulgação

A Lei Municipal 16.345/2016, de autoria do vereador Salomão
Pereira, exige que os aplicativos que desenvolvem atividade remune-
rada sejam regulamentados na atividade do taxista. O serviço não
poderá ser prestado por carros particulares, mas sim por taxistas
legalizados.

Para operar na cidade de São Paulo o aplicativo Uber terá que
solicitar o seu credenciamento junto ao Departamento de Transpor-
tes Públicos (DTP), e apresentar seu contrato social. Nesse docu-
mento deverá constar que os serviços serão prestados exclusivamente
por taxistas. O prazo para que os apps se regulamentem vai até o
final de março.

Caso o Uber insista na irregularidade será multado em R$ 50 mil
em seu CNPJ. Como a multa dobra na reincidência, o segundo carro
que for apreendido trabalhando com o aplicativo pagará à prefeitura
R$ 100 mil em multa, além de R$ 3.800 para as pessoas físicas pro-
prietárias dos veículos, apreensão do carro e bloqueio do
licenciamento até a quitação do débito.
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Projeto de Lei prevê estacionamentos
gratuitos para consumidores

Proposta do vereador Salomão Pereira

recebeu parecer favorável e segue em tramitação

A primeira reunião de 2016 da
Comissão de Trânsito e Transporte da
Câmara Municipal de São Paulo foi
realizada em 17 de fevereiro já com
uma boa notícia. Os vereadores pre-
sentes deram parecer favorável ao
Projeto de Lei (PL) 363/2015, de
autoria do vereador Salomão Pereira
(PSDB), que estabelece gratuidade
na primeira hora de estacionamento
em estabelecimentos como shopping
centers, lojas de departamentos, su-
permercados, entre outros.

De acordo com o PL o consumi-
dor não pagará a primeira hora de es-
tacionamento porque o período será

O PL continua em tramitação na Câmara.

Projeto de
Lei 363/2015
Dispõe sobre o procedimento de estacionamento de veículos em locais

que especifica, no Município de São Paulo e dá outras providências.
Art. 1º No âmbito do Município de São Paulo fica dispensada a cobrança

de estacionamento de veículos em shopping centers, lojas de departamentos,
magazines, supermercados, hipermercados, redes de lojas de materiais de
construção, redes de farmácia e no comércio em geral, nas seguintes condi-
ções:

§ 1º Fica isento de cobrança de estadia o usuário que utilizar da respecti-
va vaga pelo período máximo de uma (01) hora, considerado como período
de tolerância.

§ 2º Após o período descrito no § 1º deste artigo fica estipulado o consu-
mo mínimo de R$ 50 (cinquenta reais) para a isenção da segunda hora.

§ 3º Além dos períodos descritos fica livre a cobrança de acordo com a
tabela de cada estabelecimento.

Art. 2° Em caso de infração às disposições desta lei aplica-se multa ao
estabelecimento no valor de R$ 1.500 (hum mil e quinhentos reais), por re-
clamação comprovada.

Parágrafo Único. O valor da multa prevista no caput deste artigo será
atualizado anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessá-
rio.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

considerado de tolerância. Após o pe-
ríodo de uma hora o consumidor pre-
cisará comprovar o consumo de, no
mínimo, R$ 50 reais, para que a se-
gunda hora de estacionamento não seja
cobrada.

Salomão afirma que o objetivo
do PL é diminuir os gastos das fa-
mílias, que atravessam tempos di-
fíceis e precisam economizar o má-
ximo possível para a manutenção de
seu bem estar. “Isentar os consu-
midores do pagamento do estacio-
namento será bom para as famílias
e também para os comerciantes.
Muitas pessoas deixam de ir às

compras porque sabem que serão
cobradas pelo estacionamento, e com
a gratuidade o consumo irá aumentar.
Em um ano como vereador já

protocolei mais de 80 projetos, sen-
do 80% dirigido aos interesses dos
taxistas e seus familiares”, finalizou o
vereador Salomão.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Na manhã de 19 de fevereiro o vereador Salomão Pereira

recebeu em seu gabinete, na Câmara Municipal de São Paulo, a

a visita do presidente do Instituto Meus Olhos tem Quatro

Patas, Luís Alberto de Carvalho, acompanhado do seu

inseparável amigo Gulliver (cão guia).

O tema da conversa foi o Projeto de Lei 134/2015, de autoria

de Salomão, que regulamenta o transporte de cão guia e

animais de estimação nos táxis da cidade de São Paulo.

Vereador Salomão recebe
deficiente visual e cão guia
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Os taxistas da capital já podem
agendar a verificação anual de taxí-
metro no IPEM-SP (Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São
Paulo). O atendimento deve ser
agendado até um mês antes da data
de vencimento do alvará.

A aferição é obrigatória para to-
das as categorias de táxi. O taxista
deve escolher o horário que deseja
ser atendido pelo site do IPEM-SP
(www.ipem.sp.gov.br) e emitir a
GRU (Guia de Recolhimento da
União) para o pagamento da taxa de
verificação. Sem o agendamento
online e a taxa quitada, o atendimen-
to não é realizado.

Taxistas devem agendar data de
verificação de taxímetro no IPEM

Agendamento deve ser feito de

acordo com o vencimento do alvará

Os taxistas autuados por trafegar
com o taxímetro irregular têm dez dias
para apresentar defesa ao órgão. As
multas podem variar de R$ 500 a R$
5 mil, dobrando na reincidência.

Posto de verificação de taxímetros Vila Alpina:
Rua Secundino Domingues, 415/ 443

De segunda à sexta, das 8h às 16h (exceto feriados)
Mais informações: (11) 2024-0483 / 2154-5065

Na data da verificação, o taxista ou
responsável pelo veículo deve

apresentar os seguintes documentos:
* alvará de estacionamento forneci-

do pela prefeitura;

* certificado de propriedade

do veículo;

* certificado de verificação do

IPEM-SP, referente ao

exercício de 2015;

* GRU quitada;

* Comprovante de endereço.

Foto: Mário Sergio de Almeida

DIÁRIO OFICIAL DE 28/01/16
2015-0.164.407-2 Luiz Varea Filho
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.843-28. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 02/02/16
2015-0.239.306-5 João Guilherme dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 014.999-20. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 18/02/16
2016-0.001.474-3 Cassiano Rodrigues Gomes
Transferência de alvará de estacionamento nº 038.154-20. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 19/02/16
2015-0.248.175-4 Marcio Marques Casimiro
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.066-25. Indeferido.

2015-0.313.878-6 Cícero da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 036.856-24. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 16/02/16
Portaria nº 014/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca NISSAN, Modelo SENTRA,

Versão UNIQUE, Código DENATRAN 162423, para a prestação do Servi-
ço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categori-
as Comum, Comum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Município de São Pau-
lo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Transferências de
alvará publicadas no

Diário Oficial
A Folha do Motorista publica a lista de transferências de

alvarás, deferidas e indeferidas, dos últimos dias. Se o seu pe-

dido 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.

Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologa-
dos para o serviço de táxi da capital paulista. Antes de adquirir seu carro zero
quilômetro, verifique sempre a homologação.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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A fidelidade aos anunciantes da
Folha do Motorista rende prêmios!

Agora os taxistas têm um motivo
a mais para realizar serviços e adqui-
rir produtos nas empresas anuncian-
tes da Folha do Motorista: a fideli-
dade aos nossos anunciantes rende
prêmios!

Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu car-
ro zero quilômetro de qualquer mar-
ca, nos anunciantes da Folha do
Motorista, preencher um cupom no
próprio anunciante e concorrer a pre-
sentes incríveis, como televisores,
microondas, liquidificadores, relógi-
os e muito mais!

Os cupons preenchidos serão en-
viados à Folha do Motorista e, de
acordo com o número de cupons, 20
taxistas serão sorteados e retirarão
seus prêmios diretamente na redação.

A Folha do Motorista, o meio de
comunicação preferido da categoria
há mais de 30 anos, valoriza a ativi-

A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram

para premiar os taxistas e valorizar a profissão

dade do taxista e também as empre-
sas que prestam serviços a esses pro-
fissionais. Então, escolha sempre nos-
sos anunciantes, preencha o cupom do
sorteio e torça muito! Valorize sua pro-
fissão.

Os anunciantes da Folha do

Motorista

privilegiam a categoria e

oferecem condições especiais

Antes de comprar seu carro zero
quilômetro ou realizar serviços, con-
sulte sempre os anunciantes da Folha
do Motorista. Essas empresas contam
com vendedores especializados, pri-
vilegiam a categoria taxista e oferecem
condições especiais.

As isenções de IPI (Imposto so-
bre Produto Industrializado) e ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) são um facilitador
na troca do veículo usado por um
novo. O percentual de desconto varia

de acordo com o modelo escolhido,
mas só é concedido se a compra for rea-
lizada diretamente nas concessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros com
recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), está ativa. O crédito

possibilita o financiamento de até 90%
do valor de veículos novos, respeitan-
do o teto de R$ 60 mil. O prazo para
o pagamento pode ser de até 60 me-
ses, com taxa de juros de 4% ao ano
e isenção de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras).

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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.

Como evitar danos ao carro nessa época de chuvas

Conhecer procedimentos básicos
sobre como conduzir o seu veículo em
dias de alagamento, além de aumen-
tar a segurança, pode prolongar os
dias de vida do seu carro. O princi-
pal é enfrentar as fortes chuvas sem
correr o risco de ter que abandonar
o automóvel quebrado no meio de um
alagamento.

O ideal é evitar transitar em ruas
alagadas. Mas, caso não seja possí-

Saiba como se prevenir de problemas com enchentes

vel, é importante nunca desligar o mo-
tor do carro durante as enchentes,
mesmo em grandes congestionamen-
tos. Ao passar pelas enxurradas é pre-
ciso andar devagar, deixando o motor
sempre em rotação mais elevada. Isso
impede que a água se acumule no es-
capamento, e chegue até o motor.

Outra dica é sempre identificar
em que altura do automóvel a água
está batendo. O ideal é passar com

o automóvel em alagamentos cuja
altura da água não ultrapasse a me-
tade das rodas. Isso porque, ao
atingir o escapamento, a água pode
chegar até o motor, e causar o cha-
mado calço hidráulico. O prejuí-
zo do motorista é ainda maior quan-
do o carro está ligado há bastante
tempo e sua temperatura está alta,
pois ao entrar em contato com a
água fria acontece o choque térmi-

co, podendo trincar o bloco do
motor ou o catalisador.

Os sintomas que o automóvel
apresenta caso esteja danificado
devido à entrada de água durante
alagamentos são: perda de potên-
cia, motor falhando (vibração in-
tensa do automóvel), até a total
parada, com risco de não ligar
mais e ter de ser guinchado até a ofi-
cina mecânica.
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

1 embalagem de macarrão tipo espa-
guete
10 tomates maduros sem pele, sem se-
mentes e cortados em cubos
200g de mussarela em cubinhos

Espaguete à Pizzaiola

Modo de fazer:

Leve ao liquidificador os dentes de alho, o manjericão e o azeite. Acerte
o sal e reserve.
Cozinhe o macarrão, escorra e junte os tomates, a mussarela, a azeitonas e as
folhinhas de manjericão. Regue por cima o pesto de manjericão e mexa até
envolver todos os ingredientes. Polvilhe queijo parmesão e sirva a seguir.

150g de azeitonas pretas, sem caro-
ço e picadas
Queijo parmesão ralado
Sal a gosto
2 dentes de alho
½ maço de manjericão
½ xícara (chá) de azeite
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A mãe pede ao filho para ligar para o celular do pai

avisando a hora do jantar. O filho diz: “Mãe, já liguei 3

vezes e sempre quem atende é uma mulher”.

Mal o pai aparece em casa a mulher já parte pra

cima dele, e dá a maior surra no marido. Até os vizinhos se

aproximam pra ver o que está acontecendo.

“Safado, cafajeste, vagabundo! Venha cá meu filho.

Fala pra todo mundo o que aquela

mulher falou para você no telefone”.

“Ah mãe, ela disse: o número que você ligou

encontra-se desligado ou fora de área”.
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Instale uma câmera de segurança em seu táxi
A instalação de uma câmera de se-

gurança em táxis é simples e rápida. É
necessário apenas possuir um celular
com linha telefônica, de qualquer opera-
dora, para a captação das imagens (pode
ser a linha que o taxista já utiliza normal-
mente). A Coopetasp – Associação dos
Coordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo –

Equipamento tem instalação simples e rápida

disponibiliza o aparelho compatível
com o sistema, a preços e condições
especiais.

As imagens captadas pela câmera são
transmitidas em tempo real para uma cen-
tral. Como o armazenamento da filma-
gem é feito fora do carro, mesmo em
caso de roubo ou furto do veículo é pos-
sível a identificação dos criminosos.

Todos os táxis equipados com o siste-
ma possuem um selo que informa os pas-
sageiros sobre a filmagem. Com isso, se
uma pessoa mal intencionada entrar no táxi
desistirá de cometer o crime ao saber que
seu rosto será identificado com facilidade.

Entre em contato com a Coopetasp:

11 2081-1015

Foto: Mario Sergio de Almeida
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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.

Assoc
ie-se

a serviço dos taxistas
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Em 2015 foram apreendidos
33.541 veículos no Estado de São
Paulo durante as operações chamadas
“Cavalo de Aço”. A ação realizada pela
Polícia Militar teve como objetivo coi-
bir crimes como roubos e furtos de
veículos, além de garantir o cumpri-
mento das normas de segurança no
trânsito.

As motos representaram 81,83%
das apreensões. Em todo o ano, fo-
ram 27.447 motocicletas apreendidas,
enquanto a quantidade de carros reti-

Operação Cavalo de Aço
apreendeu 33 mil veículos

em SP no ano passado
Fiscalização também

encontrou drogas e armas

rados das ruas chegou a 6.094.
Além de realizar uma verificação

completa dos veículos, os ocupantes
também foram abordados pelos poli-
ciais. No ano passado, 2.854 pesso-
as foram levadas para delegacias por
infrações de trânsito, presas ou apre-
endidas (em caso de adolescentes).

A Cavalo de Aço também en-
controu 529,3 quilos de drogas
(maconha, cocaína e crack), 90
veículos roubados ou furtados e
162 armas de fogo.

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), desembargador
Paulo Dimas Mascaretti, suspendeu a liminar que proibia a Prefeitura de cus-
tear a estrutura administrativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET),
como salários de seus funcionários, com os valores arrecadados com multas
de trânsito.

A liminar havia sido concedida pelo juiz Luis Felipe Ferrari Bedendi, da 5ª
Vara da Fazenda Pública, no último dia 18 janeiro, a pedido do promotor
Marcelo Milani, do Ministério Público Estadual. A Prefeitura recorreu e, em
sua decisão, o presidente do TJ-SP afirmou que a manutenção da liminar re-
presentava violação à ordem pública e oferece risco a outras áreas da admi-
nistração.

Multas de trânsito
podem pagar custos da CET

Justiça decidiu que salários dos funcionários

podem ser pagos com multas de trânsito
Foto: Divulgação

Foto: SSP
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Erros em inventários podem

levar à perda do alvará
Ao fazer inventário de taxista,

procure advogados especializados

Após o falecimento do titular do alvará a família tem 30 dias para indicar um
segundo condutor, com Condutax, ao DTP (Departamento de Transportes Pú-
blicos). 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 so-
licitar 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 sóci-
os 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
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TOQUE INFORMAL

Pensando simplesmente em arrecadar, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, deu um presente de grego aos
taxistas da capital, sorteando cinco mil táxis a um preço “módico” de 60 mil reais por taxista.

O alcaide paulistano bem que poderia ter sorteado os alvarás sem nenhum custo, assim como fizeram seus
antecessores. Também não havia necessidade de criar essa modalidade de transporte, haja vista que a cidade já tem
o “táxi luxo”. Portanto, o senhor prefeito poderia simplesmente ter sorteado mais táxis brancos.

Quero ressaltar que o taxista sorteado, além de pagar esse valor exorbitante, também não tem isenção fiscal ao
adquirir um automóvel para usar no serviço de táxi.

Espero que até o final de seu mandato (que acaba em janeiro) o senhor prefeito mude de ideia e reverta os táxis
pretos em táxis brancos.

O vereador Salomão Pereira ainda tentou mudar essa situação, mas o prefeito não acatou sua sugestão, que era
deixar metade dos cinco mil táxis na categoria comum (branco).

Desejo boa sorte aos sorteados, mas já sei de motorista que foi “contemplado” com o táxi preto e está anunciando
a venda do alvará.

Os motoristas sorteados ainda não sabem se vão conseguir arcar com tantas despesas e ainda sobreviver. Espero
que os amigos consigam dar conta de pagar tantas taxas.

Táxi Preto, a incerteza!

José Pessoa de Araújo
pessoadearaujo@hotmail.com
facebook/josepessoadearaujo

Foto: Fabiana Cuba
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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, alvará
livre.. Consultoria e Administração
– Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – Sala: 3 –
Mooca _ Fone: 7853-4196 /
9.8585-5988.
Colocação de 2°titular, para carro
0km ou usado montado.
Consultoria e Administração –
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – Sala: 3 – Mooca –
Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
PROCURO CO-TITULAR
URGENTE - Preciso trabalhar
urgente!
Tratar Tels: (11) 96828-1200/
95863-6429.
Transfiro alvará c/ ponto
privativo F: 9.9114-3182 c/ Nilce.
Transfiro alvará c/ponto em
Perdizes F:9.9954-3821 c/ Ulises.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -
Tratar Tel.: (11) 7820-4320/7726-
4620.
Vendo Voyagem 2015, Transfiro
alvará c/ ponto livre F: 9.5989-5393
c/ Guto.
Vendo Spin 2013, branca, Kitgás
59 mil Km, R$ 43 mil F: 9.9543-
3246 c/ Rubens.
VENDO MERIVA 2010 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
- Tratar Tel.: (11) 7820-4320.
Preciso de 2° motorista – trabalhar
de noite, preferência que resida na
região Butantã F: 9.7781-5230 c/
João.
Transfiro alvará 09 c/ ponto em
Hospital F: 9.8241-8149 c/ Adalberto.

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

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.

VENDO IDEA 2012 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO  - Tratar
Tels.: (11) 96828-1200
Vendo Cobalt 2013, GNV, R$ 35
mil e alugo alvará ponto  em um
grande shopping na Zn Leste F:
9.5026-7152 c/ Felipe.
Vende-se Spin 14/15, automática,
c/ GNV e procuro 2° motorista F:
9.7668-9900 (vivo) / 9.4941-1048
(TIM) c/ Carlos.
Compro carro e procuro alvará
co-proprietário ou 2° motorista F:
9.6887-4218 (oi) c/ Claudio sou
particular.
VENDO SPACEFOX 2012 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
- Tratar Tels.: (11) 7726-4620.
Transfiro alvará taxi e Carro
Meriva 2009 c/ ponto na Praça da
Luz R$ 160,00 F: 9.8214-3556
(TIM) / 2621-2906 c/ Josué.

Uma homenagem a todas

as mulheres 08 de

março: Dia Internacional

da Mulher

Falo de ser mulher, não daquela
mulher
Faço minha homenagem através da
poesia
Ela que sempre nos ajuda
Engrandece o nosso dia a dia

O homem se completa
Com a verdadeira mulher ao seu
lado
Dê valor a mulher
Seja na amizade, no namoro ou ca-
sado

Mulher que sofre com a dor do par-
to
Assim a ela foi concebida,
Ao nascer uma criança
É dela que vem mais uma vida

Mulher que trabalha fora e também
em casa
Reconheço que é dobrado,
Que Deus ilumine seu esforço
Trabalho do lar também é sagrado

No paraíso viveu uma mulher
Comeu da fruta que não podia,
Somos todos filhos de uma mulher
Mulher seu dia é todo dia

Ser Mulher

Mulher que sonha, mulher que luta
Com o homem nem podemos fa-
zer comparação
Mulher avó, mãe, filha e irmã
Temos que amar de todo coração

Táxis de Budapeste
começam a aceitar bitcoin

A Budapest Taxi, maior empresa de táxis da capital da Hungria, decidiu
inovar na forma de pagamento das corridas para oferecer mais tecnologia.
Agora os passageiros poderão utilizar bitcoin, que é uma moeda virtual fora do
controle dos bancos centrais.

As corridas serão pagas através do celular, por um aplicativo de leitura de
código QR, que permite abonar o custo em bitcoin. A Hungria possui dois
caixas eletrônicos para a compra de bitcoin, mas a maior parte do comércio da
moeda é realizada pela internet.

O bitcoin é uma forma de pagamento virtual cujo valor não reside em uma
moeda física emitida por uma autoridade e para seu uso não é necessário ter
conta bancária ou cartão de crédito. A moeda é desenvolvida coletivamente
através de uma plataforma de código aberto e sem o controle de organismos
reguladores ou de intermediários.

O Banco Nacional da Hungria afirmou que a moeda virtual não é segura, já
que não existe uma supervisão e regulação sobre garantias e responsabilida-
des. Além disso, há o temor de que o bitcoin possa ser usado para a lavagem
de dinheiro de terroristas e traficantes.

Fonte: UOL

Nova forma de pagamento quer trazer

mais tecnologia ao serviço de táxi

Vende-se

Honda Civic

Preto
Ano 2014 Modelo 2015

Fone: 9.9156-2609 /

9.5910-4898 c/ Lauro .






