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TAXISTA COM CNH SUSPENSA VAI PODER
RENOVAR O ALVARÁ COM 2º CONDUTOR
Foto: Mário Sergio de Almeida

O PL 289/2015 vai permitir ao
taxista renovar o alvará com o
Condutax do 2º condutor na
suspenção da CNH. “A única renda do taxista é o táxi trabalhando.
O projeto foi aprovado em um
Congresso de Comissões e já está
liberado para a votação dos vereadores”, afirmou o vereador
Salomão Pereira (PSDB). Pág. 12

Foto: Mário Sergio de Almeida

Foi aprovado o PL
134/2015, do vereador Salomão, que
trata do direito da
pessoa com deficiência visual ingressar
com cão-guia no táxi.
O PL aguarda a sanção do Prefeito, e recebeu 98% de apoio popular. “Taxista têm sido
penalizado com multa, advertência e até mesmo suspensão do direito
ao trabalho pelo DTP em recusar a transportar o cão-guia”, lembrou o
vereador. Pág. 11

Pág. 20

Falta de experiência
do motorista do
Uber causou duas
mortes no RJ
Na madrugada de 11 de junho, no
Rio de Janeiro, a falta de experiência do motorista do Uber causou
duas mortes. O carro colidiu com
dois postes, e quase se partiu ao
meio. Pág. 03

Foto: Divulgação

Cão-guia no táxi tem 98%
de aprovação da população

Coronel Telhada entra
na luta dos taxitas
contra os irregulares

O Deputado Estadual Coronel
Telhada (PSDB), em parceria com
o vereador Salomão Pereira, entra
na luta em favor dos taxitas contra
o transporte irregular. Pág. 03

CARTA DE RENDIMENTO: PROCURE A
COOPETASP TÁXI BRANCO E PRETO
Diversos serviços para facilitar a vida do taxista: atendimento jurídico, recursos de multas, comprovante de renda, isenção de IPI e ICMS, carta de
lucro cessante. Ligue: (11) 2081-1015/ 2081-1014. Pág. 18
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Antes de decretar
é preciso conhecer
Em seguidas Audiências Públicas,
a Comissão de Trânsito e Transporte, da qual faço parte, vem mostrando para os paulistanos a gigantesca
incapacidade da gestão Fernando
Haddad em lidar com a temática do
transporte individual passageiros.
É lamentável a teimosia do prefeito de São Paulo em não admitir que
errou ao publicar o decreto que regulamentou o compartilhamento de
veículos. Se Haddad acompanhasse
este vereador nas inúmeras visitas feitas aos pontos de táxi da cidade ele
se daria conta do tamanho do desastre que suas decisões causam na vida
dos taxistas paulistanos
Mas Fernando Haddad não é
gestor que gosta do contato com os
cidadãos nas ruas. Ele prefere decidir dentro das quatro paredes de seu
gabinete confiando nos estudos e propostas de seus auxiliares, da SP Negócios, que igualmente desconhecem
a realidade dos pontos de táxi e das
cooperativas de taxistas. O resultado
de decisões tomadas com base numa
falsa realidade só poderia ser um: a
total desorganização do sistema de
táxi da cidade de São Paulo.

Num trabalho com conhecimento
de causa, procuramos indicar caminhos
que coloquem ordem na bagunça generalizada. No entanto, o prefeito não
cede e insiste teimosamente em manter o quanto disposto no decreto que
colocou táxis pretos e táxis brancos em delicada situação, seja no
confronto com aplicativos tipo Uber
e até mesmo no convívio com “parceiros” dos taxistas, como 99 Táxi
e Easy Táxi, que com suas políticas de descontos se aproximam
cada vez mais do sistema predatório praticado pelo próprio Uber.
A base governista na Câmara,
com ampla maioria dos votos, não
se sensibiliza com o quadro dramático das ruas. Dessa forma, iniciativas como a que encaminhei formalmente para derrubar o decreto
do prefeito ficam travadas.
Mas resta a via judicial. Ainda creio
que o Ministério Público acolha a representação que protocolei questionando a legalidade do decreto e possa, dessa forma, pedir que o Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo a
suspensão dessa absurda decisão do
prefeito Fernando Haddad.
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VEREADOR SALOMÃO
está nas ruas
para ouvir os taxistas
Foto: Divulgação

O trabalho de um
vereador não se
resume à Câmara
Municipal. O
vereador Salomão
está sempre nas
ruas, ouvindo os
taxistas de todas as
categorias,
autônomos e de
frotas, patrões e
funcionários.
Em 10 de junho
Salomão visitou a
Cooper Leste Táxi,
cooperativa
formada por seis
empresas de
radiotáxis. Em 13
de junho foi a vez
dos amigos taxistas
e as diretorias da
Pontual Radiotáxi e
da Bat-Táxi. Já em
17 de junho o
vereador esteve na
nova sede da
Coopertax.
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O poder público precisa respeitar
o serviço de táxi da cidade
Coronel Telhada
Deputado Estadual

Falta de experiência de
motorista do Uber levou
duas pessoas à morte
Caso aconteceu no RJ em 11 de junho

Foto: Divulgação

O poder público não pode oferecer
um serviço de transporte irregular,
como é o caso dos motoristas que usam
o aplicativo Uber na atividade do
taxista. Quem usa o táxi tem confiança no serviço prestado, pela certeza
de ser atendido por um profissional
habilitado e documentado em vários
setores públicos.
São Paulo recebe pessoas de todos
os lugares do mundo, e não podemos
oferecer um motorista sem experiência no trânsito. E é isso que vem acontecendo: carros particulares usando o
aplicativo Uber para atender passageiros. O prefeito realmente não tem senso de administração pública.
Fui procurado pelo vereador
Salomão Pereira, e juntos vamos fazer
um trabalho em favor desta categoria:
ele na Câmara Municipal e eu na
Assembleia Legislativa. É importante
que os taxistas reconheçam o esforço
do Salomão, que sempre está em busca de soluções para os interesses dessa classe de trabalhadores.
Salomão me apresentou um projeto, que eu encaminhei e coloquei em
tramitação na Assembleia com o número 166/2016, intensificando a fiscalização e apreensão de veículos particulares que fazem o transporte individual remunerado de passageiros.
Não podemos esquecer que o ser-
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viço de táxi é assegurado pela Lei Federal 12.468, cujo texto foi elaborado pelo
Salomão. Também a Lei Municipal
16.345, que regulamenta os aplicativos,
e outros projetos em tramitação na Câmara Municipal são frutos do trabalho
desse vereador. Como disse na edição
anterior deste jornal, em dois anos que
fiquei na Câmara Municipal nunca vi um
vereador usar a tribuna em favor desta
categoria.
Os taxistas precisam garantir na
Câmara Municipal um vereador que
defenda seus interesses e que conheça
o serviço de táxi a fundo. O vereador
Salomão vai sempre buscar no poder
público melhorias para os taxistas de
São Paulo. Ele tem o meu apoio pelo
trabalho que vem fazendo em prol desta categoria.

Você, que utiliza o transporte irregular do aplicativo Uber, tome cuidado: isso pode custar sua vida. Na cidade do Rio de Janeiro, em 11 de junho, a falta de experiência de um motorista do app causou a morte de duas
pessoas. O veículo, com quatro passageiros, estava em alta velocidade e
colidiu com dois postes, provocando
a morte de um dos usuários e do motorista. O impacto quase partiu o carro ao meio.
O desespero dos motoristas do
aplicativo para atender rapidamente o
maior número de passageiros possível
tem provocado vários acidentes. O
transporte ilegal apoiado por liminar no
Rio permite que pessoas
despreparadas continuem prestando
esse tipo de serviço.
Diversos meios de comunicação estão alertando as autoridades sobre essa

prestação de serviço perigosa. Um
texto publicado pela Folha de São
Paulo, escrito pelo professor Fábio
Brisolla, é um excelente exemplo. O
autor diz que utilizou o Uber e ao
entrar no veículo foi muito bem
atendido. Porém, o motorista não
conhecia a cidade e, sendo orientado pelo GPS, quase foi parar em
uma favela. Além disso, o condutor
fez duas conversões proibidas, o
que poderia ter provocado um acidente. O diferencial entre o taxista
e o motorista do Uber, segundo o
professor, é o conhecimento que o
primeiro possui de todas as ruas e
avenidas da cidade.
É, realmente não dá pra comparar um motorista do Uber, que não se
sabe quem é, e um taxista preparado
e experiente que é fiscalizado pelo poder público.
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Mudanças em pontos de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial
mudanças estruturais em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 16/06/16
Portaria nº 107/16 – DTP. GAB.
Remaneja, amplia o espaço físico e diminui o índice de rotatividade do ponto
privativo nº 902 (C.L.P. 17.08.037-1) para
estacionamento de táxi, categoria comum,
na Rua Funchal, lado par, altura do nº 160,
entre a Rua Pequetita e a Avenida Chedid
Jafet, com 35 metros de extensão, capacidade para 7 vagas, e com prolongamento
na Rua Pequetita, lado ímpar, entre a Rua
Ramos Batista e a Rua Funchal, com 15
metros de extensão, capacidade para 3 vagas, perfazendo uma extensão total útil de
50 metros, capacidade total passando a 10
vagas, índice de rotatividade passando a
3,5 carros por vaga totalizando 35 carros.
Portaria nº 108/2016 – DTP. GAB.
Extingue o ponto privativo nº 2099
(CLP 17.08.047-9), para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Pequetita,
lado ímpar,entre a Rua Ramos Batista e a
Rua Funchal, com 15 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 4,4 carros por vaga
totalizando 13 carros.
Portaria nº 109/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo de táxi comum nº 1600 (C.L.P 24.00.003-5) na Rua
Conselheiro Nébias. 1º Segmento: na Rua
Conselheiro Nébias, lado par, entre a Ave-

nida Ipiranga e a Rua dos Timbiras , com 8
metros de extensão e capacidade para 2 vagas. 2º Segmento: na mesma via, mesmo lado,
com 5 metros de extensão e capacidade para
1 vaga. 3º Segmento: na Rua dos Timbiras,
lado par, entre a Rua dos Guainases e a Rua
Conselheiro Nébias, com 15 metros de extensão e capacidade para 3 vagas. Total: 28
metros de extensão, capacidade para 6 vagas, índice de rotatividade igual a 4 carros
por vaga, totalizando 24 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 21/06/16
Portaria nº 112/2016 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo nº 2356 (CLP
18.08.860-0), para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Jorge Coelho, lado par,
altura do nº 90, entre a Rua Araçari e a Avenida
Brigadeiro Faria Lima, com 15 metros de extensão, capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,3 carros por vaga
totalizando 10 carros. Transferir “ex-offício” os
seguintes motoristas do Ponto Privativo nº
2356 abaixo discriminados para o Ponto Privativo nº 2086, estabelecido na RuaAdolfo Tabacow:
Albertino Reis da Conceição 132.188-32
Antonio Rodrigues Pereira 141.827-34
José Alves de Sousa 151.385-34
José Ronaldo Pereira 156.370-34
Pedro Bezerra de Sousa 162.828-33
José Oliveira Pinto 167.826-31
Antonio Eduval Marques Pinto 204.811-36

Wagner Luis Rabelo 212.560-39
José Carlos de Oliveira 212.926-39
Sidclei Andrade de Sousa 229.124-36
Portaria nº 113/2016 - DTP. GAB.
Amplia o espaço físico e diminui o índice de rotatividade do ponto privativo nº 2086
(CLP 17.08.042-), para estacionamento de táxi,
categoria comum: 1º Segmento - na Rua
Adolfo Tabacow, lado par, altura do nº 144,
entre a Avenida Brigadeiro Faria Lima e a
Rua Araçari, com 35 metros de extensão e
capacidade para 7 vagas; 2º Segmento - em
baia localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, lado par, altura do nº 3064, entre a Rua
Jorge Coelho e a Rua Adolfo Tabacow, com
10 metros de extensão e capacidade para 2
vagas; 3º Segmento: na Rua Jorge Coelho,
lado par, altura do nº 90, entre a Rua Araçari
e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, com 15
metros de extensão e capacidade para 3 vagas. Total: 60 metros de extensão, capacidade para 12 vagas, índice de rotatividade 4
carros por vaga.
Portaria nº 116/16 - DTP. GAB.
Reduz o índice de rotatividade do Ponto
Privativo de Táxi nº
557 (C.L.P. 09.08.003-1), categoria comum, situado na Praça Padre Damião, com
60 metros de extensão útil, capacidade para
12 vagas, passando a vigorar com o índice
de rotatividade de 3,0825 carros por vaga,

totalizando 37 veículos.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/06/16
Portaria nº 110/2016 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Livre (CLP 18.04.5074), para estacionamento de táxi, categoria
comum rádio, na Rua Oscar Freire, lado par,
altura do nº 516, entre a Rua Padre João
Manoel e a Rua Rio Preto, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas.
Portaria nº 111/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 1037
(C.L.P. 18.04.087) para estacionamento de táxi,
categoria luxo, na Rua Oscar Freire, lado par,
altura do nº 416, entre a Rua Padre João
Manoel e a Rua Rio Preto, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 3 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 23/06/16
Portaria nº 119/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo do Ponto
nº 2208 (C.L.P. 20.04.093-8) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua
Dona Veridiana, lado ímpar, altura do nº
28 (lado oposto), entre a Rua Canuto do
Val e a Rua Frederico Abranches, com 30
metros de extensão, ressalvados 10
metros de guias rebaixadas e utilizadas,
perfazendo uma extensão útil de 20 metros,
capacidade para 4 vagas, índice de
rotatividade passando a 3,3 carros por
vaga totalizando 13 carros.
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A crise da violência
Assim como todos os brasileiros, os taxistas estão expostos à violência diária. A diferença é que o tipo de trabalho desenvolvido por
esses profissionais os coloca em risco maior de serem vítimas de
assaltantes, já que o taxista é obrigado a atender qualquer passageiro
que solicita uma corrida. E, mais uma vez, a segurança pública brasileira não dá conta de socorrer quem fica a mercê do crime.
Bandidos, que muitas vezes são menores de idade com a certeza da
impunidade, ameaçam a vida de taxistas para levar um celular e uns
poucos trocados. Na era da tecnologia os profissionais não andam mais
com dinheiro vivo como antigamente, já que são obrigados a aceitar
pagamento com cartões (no município de São Paulo). Mas parece que
os assaltantes ainda não se deram conta disso, e continuam tendo os
taxistas como uma de suas principais vítimas.
O fato de estar sozinho em um carro sendo ameaçado assusta, e faz
com que alguns profissionais da praça mudem de profissão. Outros,
que já passaram por situações de assaltos, quase que se “acostumaram” aos riscos, e por falta de opção permanecem trabalhando para
sustentar suas famílias.
A falta de segurança não é restrita aos taxistas, mas é difícil encontrar um deles que nunca foi assaltado. Isso reforça a tese de que os
bandidos veem esses profissionais como alvos fáceis, sozinhos, incapazes de reagir e com dinheiro vivo.
O Brasil vive diversas crises, não só a econômica. Há a crise moral
com a corrupção arraigada, a crise política com a indefinição sobre o
futuro do governo, a crise da saúde, com a população jogada em macas
nos hospitais públicos, e a crise da segurança. Essa última, cruel, tira a
vida de pais de família, mães que estão buscando o sustento de seus
lares, filhos que querem um futuro melhor.
O governo que permanecer deve olhar com atenção para todas as
faces dessas crises, porque o povo está sofrendo. Não sabemos a quem
recorrer, e temos medo de ser a próxima vítima de uma crueldade que
não escolhe sexo, cor, idade ou profissão. Mas, os taxistas parecem
que estão na linha de frente de toda essa violência.
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Taxista é encontrada morta
em plantação de cana em SP
A taxista Naize Onisse Mela, de 59 anos, foi assassinada na cidade de
Cesário Lange, interior de São Paulo. Um homem de 26 anos, uma mulher de
23 e um adolescente de 16 foram presos pelo crime.
O latrocínio aconteceu na noite de 03 de junho, quando os suspeitos solicitaram uma corrida para a zona rural da cidade com a intenção de assaltar a
taxista. De acordo com a polícia, a vítima reagiu e acabou assassinada. O
corpo da taxista foi encontrado ao lado do táxi.

Taxista de 43 anos
é morto a tiros no RS
Um taxista foi morto a tiros na madrugada de 5 de junho na cidade de Rio
Grande, na região sul do Rio Grande do Sul. Fábio de Ávila Schowochow, de
43 anos, estava trabalhando no ponto de táxi quando dois homens passaram e
efetuaram vários disparos contra a vítima.
Segundo a polícia o crime aconteceu entre 4h e 4h30min. A vítima não tinha
passagem pela polícia, e ainda não há suspeitos para o crime.

Taxista quase é
queimado vivo no Piauí
O taxista Antonio Claudio de Sousa
foi feito refém no início da noite de 20
de junho na cidade de Piripiri, no Piauí.
A vítima estava trabalhando quando foi
rendida por uma dupla de assaltantes,
que fingiram ser passageiros e estavam
armados com facas.
Antonio foi amarrado e colocado

no porta-malas, mas conseguiu fugir
quando o carro parou por problemas
mecânicos. Nesse momento os assaltantes colocaram fogo no veículo e
fugiram, mas foram localizados em
seguida e presos. Segundo a vítima
os bandidos disseram que queimariam o carro com ele dentro.
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PREFEITURA VAI
INCENTIVAR APLICATIVOS
A COMPARTILHAR VIAGENS

Uber diz que irá fazer
algo similar ao
Condutax

Mesmo os carros particulares que trabalham com apps
poderão atender mais de um passageiro por vez

Empresa afirmou aos seus motoristas que não será preciso
ter Condutax para continuar trabalhando com o app

Os aplicativos que prestam serviço de transporte individual de passageiros em São Paulo receberam da
Prefeitura um incentivo para compartilhar as viagens. Essas empresas irão
ganhar um bônus de utilização do viário sempre que houver mais de um
usuário no veículo.
Foi definido que as OTTCs –
Operadoras de Tecnologia de Transporte Credenciadas – rodem o equivalente ao que cinco mil táxis rodariam por mês, ou seja, aproximadamente 27 milhões de quilômetros
mensais.
As viagens com apenas um passageiro consumirão o equivalente à
distância do percurso (um quilômetro da meta a cada quilômetro percorrido). Já as corridas compartilha-

das gerarão um bônus para as OTTCs
equivalente ao número de passageiros
que compartilharem a viagem. Desta
forma, quando a viagem é feita pelo
sistema de compartilhamento, o quilômetro percorrido volta como crédito na cota da empresa. Se há duas pessoas no carro, ganha-se mais dois quilômetros de crédito, e assim, sucessivamente até o limite de quatro pessoas no mesmo carro.
Mesmo recebendo o crédito pelas
viagens compartilhadas, as OTTCs terão que pagar para a Prefeitura a outorga por esses quilômetros rodados. A proposta é que cada quilômetro de viagem
custe R$ 0,10 às empresas. Segundo a
Prefeitura o objetivo da medida é promover o compartilhamento de viagens,
diminuindo o trânsito e a poluição.

Uma frase do decreto da Prefeitura
que legalizou o transporte individual
remunerado de passageiros está garantindo ao Uber mais uma vantagem desonesta. De acordo com o texto os interessados em trabalhar com os
aplicativos serão obrigados a possuir
Condutax (Cadastro Municipal de Condutores de Táxi) ou cadastro similar, e
a Uber está usando esse último requisito para deixar de exigir a formação
de seus condutores.
De acordo com um e-mail enviado
pela empresa a todos os seus motoristas o Condutax não será exigido, e o
aplicativo está desenvolvendo um processo para a obtenção desse cadastro

similar. Ou seja, mais uma vez os passageiros ficarão sem saber quem são
e como são formados os motoristas
que os atendem, o que pode trazer
riscos e sérias consequências.
Já os taxistas legalizados são obrigados pela Prefeitura a frequentar um
curso em centros de formação de
condutores credenciados, pagar taxa
e assistir a 32 horas/ aula. Eles aprendem sobre legislação municipal específica para o serviço de táxi, direção
defensiva, Código de Trânsito Brasileiro, relações humanas, manuseio de
guia da cidade e primeiros socorros.
Apenas após a conclusão do curso o
Condutax é emitido.
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Projeto que regulamenta cão-guia no táxi tem
98% de aprovação da população
PL agora espera sanção do Prefeito Fernando Haddad para virar lei
Foto: Mário Sergio de Almeida

Aprovado em última e definitiva
votação, o Projeto de Lei 134/2015,
de autoria de Salomão Pereira e outros vereadores, regulamenta uma Lei
Federal que trata do direito das pessoas com deficiência visual ingressar com
cão-guia no táxi. Agora, o PL aguarda a

sanção do Prefeito Fernando Haddad
para virar lei municipal.
A Lei Federal 11.126, de 27 de junho de 2005, permite ao portador de
deficiência visual ingressar no táxi com
o cão guia, mas por falta de regulamentação no município de São Paulo

os taxistas não sabiam como agir.
“Taxista tem sido penalizado com multa e advertência pelo DTP (Departamento de Transportes Públicos) porque se recusa a transportar o cão-guia”,
lembrou o vereador Salomão.
Salomão ressalta que o responsável pelo cão-guia deverá portar a carteira de identificação do animal, emitida pelo centro de treinamento estrangeiro ou autônomo, para ser exibida em
qualquer meio de transporte. De
acordo com o PL o taxista que não
seguir a lei ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 6º da Lei
Federal, e outras penalidades previstas na Lei 7.329/69.
Além do cão-guia o projeto prevê
também que cães e gatos de pequeno
porte sejam transportados nos táxis
da capital paulista, sempre utilizando gaiolas apropriadas. Raças de
cães de grande porte, como Pitbull,
Rottweiler e Pastor-Alemão, não serão aceitas nos veículos.

PL recebeu aprovação
de 98% dos internautas
O PL 134/2015 recebeu amplo
apoio popular em votação pela
internet. Através do site
saopaulo.votenaweb.com.br os
internautas se posicionaram a favor
do projeto que irá contribuir para a
inclusão social do portador de deficiência visual, permitindo que o cãoguia ingresse no táxi.
Cerca de 98% dos participantes
votaram “sim” à proposta, e 82%
classificaram o projeto como urgente. “Poucos deficientes visuais têm
condições de contar com o auxílio de
um cão-guia em suas atividades diárias, já que o processo para preparar
um cão para esta atividade é demasiadamente caro. Com a aprovação
desta lei, espera-se que sejam criadas condições para profissionais treinadores de animais se especializarem
nesta área”, explicou o vereador
Salomão Pereira.

CONFIRA A ÍNTEGRA DO PL 134/2015
Autoriza o Executivo a regulamentar
a Lei Federal 11.126, de 27 de junho de
2005, sobre o direito de pessoas com deficiência visual ingressar com cão- guia
no Transporte Individual de Passageiros
(Táxi) no Município de São Paulo, e dá
outras providências.
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO DECRETA:
Art. 1º - Fica regulamentado na cidade de São Paulo, nos veículos providos
de taxímetros (táxis), o transporte de cãoguia, quando acompanhado pelo portador de deficiência visual.
Art. 2º - É vedada a exigência do uso
de focinheira nos animais cão - guia para
o ingresso nos veículos táxis. A recusa
pelo condutor pode ser enquadrada na
Lei Federal 11.126, ficando sujeito à multa prevista no artigo 6º § 1º da referida lei.

Parágrafo único - Poderão adestrar cãesguia, os órgãos ligados à Policia Militar,
associações, entre outros, preparando-os
para o atendimento do deficiente visual.
Art. 3º - É vedada a cobrança de qualquer valor a mais do passageiro acompanhado do cão-guia, a não ser o marcado
pelo taxímetro, ou com os acréscimos em
tabela quando autorizados pela Prefeitura
Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, ou pelo Departamento
de Transportes Público.
Art. 4º - Quando o portador de deficiência
visual esteja acompanhado de outra pessoa,
será assegurado o atendimento do acompanhante e do cão-guia.
Parágrafo único - Será permitido o transporte de um animal por veículo.
Art. 5º - O usuário de cão-guia, treinado
por instituição estrangeira ou nacional, de-

verá portar a carteira de identificação do
animal, emitida pelo centro de treinamento,
instrutor estrangeiro ou autônomo, para ser
exibida em qualquer meio de transporte, quando
solicitado, por agente de segurança.
Art. 6º - Fica assegurado também, o
transporte nos táxis, de cão de estimação,
raças de pequeno porte, inclusive gatos,
com a proteção de toalhas ou gaiolas apropriadas para o transporte. Não serão permitidas as raças Pitbull, Rottweiler e PastorAlemão.
Art. 7º - A Secretaria Especial dos Direitos Humanos realizará campanha publicitária, em parceria com entidades de classe,
estado e município, para informar a população a respeito da prestação do serviço ao
portador de deficiência visual, acompanhado de cão-guia, sem ônus para o prestador
de serviço e usuário.

Art. 8º O Departamento de Transportes Públicos (DTP) deverá através de portaria, informar os taxistas sobre essa modalidade de atendimento nos táxis da capital paulista.
Parágrafo único - O infrator que desrespeitar a presente lei ficará sujeito às penalidades previstas no artigo 6º da Lei Federal, e
outras penalidades previstas na Lei 7.329, de
11 de julho de 1969.
Art. 9º - As despesas decorrentes desta
lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, que serão suplementadas, se
necessárias.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará
a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Renovação do alvará mesmo com
suspensão da CNH irá à votação
Vereador Salomão conseguiu apressar a votação do PL que irá beneficiar taxistas
Foto: Divulgação

O Projeto de Lei 289/2015, de autoria do vereador
Salomão Pereira, irá permitir ao taxista a renovação do
alvará mesmo com a suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) por multas. O PL foi aprovado
em regime de urgência no Congresso de Comissões da
Câmara Municipal em 12 de junho, e já está liberado
para ser votado pelos vereadores.
De acordo com o PL o taxista que está cumprindo
penalidade poderá indicar outro condutor ao Departamento de Transportes Públicos (DTP), e ter seu alvará
renovado com o Condutax do segundo motorista, até o
cumprimento da pena.
Hoje o taxista que estoura a pontuação da CNH pode
ter sua habilitação suspensa por até dois anos, ficando
impedido de renovar o alvará e Condutax. Segundo
Salomão os pontos na CNH causam grande prejuízo
para esses trabalhadores. “Os taxistas deixam de trabalhar por um período, e com isso a situação financeira de toda a sua família fica
comprometida”, afirmou.
O PL precisa passar por duas votações em Plenário antes de ir para a sanção do Prefeito Fernando Haddad e virar lei. Por isso, Salomão
pede o apoio dos taxistas. “Precisamos que a categoria se mobilize para a aprovação desse projeto, que irá beneficiar muitos pais de
família. Compareçam às votações e pressionem os vereadores para que a vitória seja nossa”.
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A fidelidade aos anunciantes
da Folha do Motorista
rende prêmios!
A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para
premiar os taxistas e valorizar a profissão
Agora os taxistas têm um motivo
a mais para realizar serviços e adquirir produtos nas empresas anunciantes da Folha do Motorista: a fidelidade aos nossos anunciantes
rende prêmios!
Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro

zero quilômetro de qualquer marca,
nos anunciantes da Folha do Motorista, preencher um cupom no próprio
anunciante e concorrer a presentes incríveis, como televisores, microondas,
liquidificadores, relógios e muito mais!
Os cupons preenchidos serão enviados à Folha do Motorista e, de

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.
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acordo com o nú- Foto: Mário Sergio de Almeida
mero 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 atividade
do taxista e também
as empresas que
prestam serviços a esses profissionais.
Então, escolha sempre nossos anunciantes, preencha o cupom do sorteio e
torça muito! Valorize sua profissão.
Folha do Motorista: a mídia
mais barata para o empresário
Com 33 anos de existência, o jornal Folha do Motorista é um veículo
de comunicação dirigido aos taxistas
da cidade de São Paulo, Grande São
Paulo e Rio de Janeiro. Com tiragem
quinzenal de 63 mil exemplares, é distribuído gratuitamente em pontos de
táxis, postos de abastecimento de
GNV, cooperativas, associações, comércios e outros locais.
Os taxistas utilizam a Folha do
Motorista como fonte de orientação no
momento de comprar seu carro zero
quilômetro, realizar serviços de manutenção e buscar anunciantes idôneos.
Além disso, duas vezes ao ano o jor-

nal realiza o Feirão do Táxi, o maior
evento de negócios da categoria,
onde todas as montadoras
disponibilizam seus modelos de veículos homologados para o serviço de
táxi a preços e condições especiais.
“A Folha do Motorista hoje é conhecida nacionalmente. Foi com esse
jornal que mudamos o conceito desta categoria nos meios empresariais,
mostrando que os taxistas têm grande potencial de consumo não só no
setor automobilístico, mas também de combustíveis, manutenção,
além do consumo familiar. Hoje as
empresas investem porque veem
resultado. Só tenho a agradecer os
taxistas e anunciantes que contribuíram para esse sucesso que já
soma 33 anos”, declarou Salomão
Pereira, fundador da Folha do
Motorista, taxista e hoje vereador
da cidade de São Paulo.
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Foto: Mário Sergio de Almeida

Antes de adquirir seu carro zero
quilômetro, verifique sempre a homologação
A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologados para o serviço de táxi da capital paulista. A lista completa de homologações pode ser consultada na sede do Departamento de Transportes Públicos DTP, pessoalmente.
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DIÁRIO OFICIAL DE 14/06/16
Portaria nº 106/2016 - DTP.
GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca CHERY, Modelo CELER,
Versão 1.5 FLEX FL, Código
DENATRAN 110036, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rádio, no Município de São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUEADO
para a prestação de serviço de
táxi nas demais categorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 18/06/16
Portaria nº 117/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca BYD, Modelo E, Versão 6,
Código DENATRAN 155503, para a
prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias, Preto e Luxo
no Município de São Paulo. O veículo
especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação
vigente.
Portaria nº 118/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VW, Modelo NOVO
CROSSFOX, Versão MA, Código
DENATRAN 160657, para a presta-

ção do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rádio no Município de São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUEADO para a prestação de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 23/06/16
Portaria nº 120 /2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VW, Modelo NOVO

SPACEFOX, Versão TL MA,
Código DENATRAN 160670,
para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias, Comum e Comum
Rádio no Município de São Paulo. O veículo especificado fica
BLOQUEADO para a prestação
de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá atender aos
demais requisitos previstos na legislação vigente.
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Para descontrair...
Na delegacia a mulher diz para o
delegado: “meu marido saiu de casa
ontem à noite dizendo que ia comprar
arroz e até agora não voltou.
O que eu faço”?
“Sei lá, faz macarrão”.

Creme de abóbora
Oferecimento: Adria
Ingredientes:
½ embalagem de macarrão tipo
Conchinha
2 colheres (sopa) de margarina
2 dentes de alho picados
½ kg de abóbora moranga ou
paulista em cubos
2 tabletes de caldo de legumes
3 ovos
1 xícara (chá) de creme de leite
½ xícara (chá) de leite
Sal, noz-moscada e cebolinha picada a gosto
Modo de preparo:
Aqueça a margarina e refogue o alho. Acrescente a abóbora e deixe cozinhar até formar um purê. Junte 2 ½ litros de água fervente, o caldo de legumes
e mexa até desmanchar. Cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos.
Retire do fogo, bata no liquidificador e retorne para panela. Acerte o sal, junte
o macarrão e deixe cozinhar por cerca de 6 minutos.
Em uma tigela pequena, coloque 3 gemas peneiradas, o creme de leite, o
leite e bata até envolver bem. Acrescente ao creme de abóbora, mexa delicadamente e deixe cozinhar por mais 3 minutos. Retire do fogo, tempere com a
noz-moscada, polvilhe a cebolinha e sirva a seguir.
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Inventário de taxista: fazer com quem não conhece só gera prejuízo
Ao fazer inventário de taxista, procure advogados especializados
Familiares de taxistas falecidos
têm procurado a redação da Folha do
Motorista e a sede da Coopetasp (Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo) para tentar corrigir problemas em inventários realizados por advogados inexperientes em assuntos relacionados à categoria. Erros em inventários podem levar à perda definitiva do alvará.
Por falta de conhecimento, oito a
cada dez inventários de taxistas apresentam erros e precisam ser refeitos, acarretando grandes prejuízos e perda de tempo. Por isso advertimos: procure sempre
um advogado especializado na categoria
taxista para fazer um inventário.
Após o falecimento do titular do

alvará a família tem 30 dias para indicar
um segundo condutor, com Condutax, ao
DTP (Departamento de Transportes
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.
Procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de
taxistas, em fórum ou cartório. O atendimento é realizado para sócios e não
sócios, somente com hora marcada.

Foto: Mário Sergio de Almeida

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

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados
Confira as especialidades atendidas:
* Segundas-feiras – das 12h30 às 17h
Civil, Criminal e Trabalhista;
* Terças-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Consumidor;
* Quartas-feiras – das 13h às 17h
Civil, Família e Consumidor;
* Quintas-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Administrativo.

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro
(quando esgotadas as condições administrativas)
* Causas trabalhistas
* Compra e venda de imóveis
* Danos morais
* Despejo por falta de pagamento
* Indenização por dias parados
* Direito criminal
* Direito do consumidor

* 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

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015

Página 18

FOLHA DO MOTORISTA

de 28/06 a 11 de julho de 2016

COOPETASP:
a serviço dos taxistas
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, esposa e filhos, com direito a incluir até seis
dependentes, sem carência de idade. Exames: 50% de desconto.
Clínica Odontológica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora marcada gratuitos. Preço especial para tratamento.
Atendimento para o titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica
Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 –
Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários para taxistas e formas especiais
de pagamento.
Clube Plêiades Parque Aquático
Mensalidade familiar: R$ 47,10
+ Carteirinha individual: R$ 10 (pago
uma única vez).

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal (na
hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda (na
hora)
* Carta de lucro cessante (na
hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento (pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica ou
bancos privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil

-se
e
i
c
o
s
As
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.

* 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

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

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
O documento é liberado na hora.
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Cabify, rival do Uber, começa a operar em SP
App só se difere do Uber por aceitar taxistas do Táxi Preto
O aplicativo espanhol Cabify chegou ao Brasil e iniciou suas atividades
em 06 de junho na cidade de São Paulo. Prometendo preços menores, a
empresa é a principal rival do Uber e
já está presente em seis países. A meta,
de acordo com o app, é a expansão para

outras cidades brasileiras.
A principal diferença entre o Cabify
e o Uber é a aceitação de taxistas da
categoria Táxi Preto pelo primeiro. Porém, o Cabify também é um aplicativo
que conecta os passageiros a motoristas particulares, que possuam ou não

carro, e a donos de veículos que queiram apenas colocar seus automóveis no
negócio.
Já os passageiros pagarão somente
por quilômetro rodado, excluindo o tempo de permanência no veículo. Isso significa que ao pegar congestionamentos,
o usuário não pagará pelo tempo que
permanecer parado. O serviço também
difere do Uber ao não contar com a tarifa dinâmica (quando os preços das
corridas ficam mais caros em regiões
com maior demanda).
O aplicativo Cabify se mostra mais
flexível que o rival Uber ao entrar no
mercado brasileiro. Apesar de, na
Espanha, operar com taxistas, aqui a
empresa decidiu também trabalhar com
motoristas particulares.
Além da Espanha, o Cabify está presente no Chile, México, Peru e
Colômbia. No Brasil a empresa quer se
instalar em breve nas cidades de Belo
Horizonte, Curitiba, Goiânia, Brasília, Rio

de Janeiro e Porto Alegre. Segundo o
app, cerca de 10 mil pessoas já se cadastraram até o momento para serem
parceiros da Cabify.
Cabify é o primeiro aplicativo
credenciado como OTTC
Em 08 de junho foi publicado no
Diário Oficial do município de São
Paulo o credenciamento da empresa
Cabify como OTTC (Operadora de
Tecnologia de Transporte Credenciada)
para o transporte individual de passageiros. Essa é a primeira empresa a se formalizar após o decreto que regulamentou os aplicativos.
Outras empresas ainda devem
se adaptar às exigências da prefeitura para se formalizar e comprar créditos para rodar na cidade,
como é o caso do Uber. Até o momento o entrave está ocorrendo na
compatibilização do API, um sistema que irá permitir o acompanhamento dos carros em tempo real.
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TOQUE INFORMAL

1. Nas “barbas” dos fiscais
Taxistas reclamam da dificuldade encontrada ao desembarcar passageiros no aeroporto de
Congonhas, por conta dos carros clandestinos
que ocupam os espaços de desembarque.
Tudo isso acontece na presença dos fiscais, que deveriam coibir
esse abuso. O taxista que paga impostos e anda dentro da lei é abordado a todo instante pela fiscalização implacável dos funcionários
do “Fernandinho”.
2. Cartões de crédito
Taxistas vêm tendo prejuízo com máquinas de cartão de crédito
que as vezes não funcionam, dependendo da localização. Vários profissionais perderam dinheiro. Foi um erro da administração petista
impor ao taxista esse instrumento que mais atrapalha do que ajuda.
3. Sem reajuste
Há cinco anos sem ter a tarifa reajustada, taxistas da capital aguardam com ansiedade uma decisão da prefeitura no sentido de aplicar uma tarifa mais condizente com a realidade atual. O taxista
José Jorge, que trabalha na profissão há mais de 30 anos, informou à coluna que é impraticável trabalhar com a tarifa de
hoje. Antônio Carlos, do ponto da Rodoviária do Tiete, disse
que mal consegue pagar as contas pois a manutenção de um carro é muito alta.
José Pessoa de Araújo
pessoadearaujo@hotmail.com
facebook/JosePessoadeAraujo
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
A Folha do motorista divulga a lista de transferências de alvarás publicadas no Diário Oficial do município.
Os taxistas têm um prazo de 90 dias, a partir da publicação, para procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos).
Diário Oficial de 14/06/16
2015-0.265.789-5 Rafael Henrique de
Araujo
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.173-26. Deferido.
2015-0.266.364-0 Vanderli Rezende de
Camargo

Transferência de alvará de estacionamento nº 004.280-27. Deferido.
2016-0.027.101-0 Fernando Henrique
Fiori Rocha
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.506-20. Deferido.
Diário Oficial de 17/06/16

2015-0.246.883-9 Paulo Gomes da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.425-28. Deferido.
2015-0.256.056-5 Francisco Roldão Bezerra
Transferência de alvará de estacionamento nº 009.638-28. Deferido.
2016-0.003.708-5 Ari de Almeida Neres
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.110-25. Deferido.
2016-0.013.343-2 Jefferson Fernando Sudan
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.901-26. Deferido.
2016-0.034.102-7 Leopoldo Matias
Freitas Neto
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.318-22. Deferido.
Diário Oficial de 23/06/16
2015-0.267.918-0 Luiz Alberto de Souza

Transferência de alvará de estacionamento nº 003.255-20. Deferido.
Diário Oficial de 25/06/16
2015-0.240.381-8 Josefa Maria dos Santos Gomes
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.784-26. Deferido.
2016-0.008.298-6 José Inacio da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 030.647-27. Deferido.
2016-0.013.702-0 Maria Leda Motta Guimarães
Transferência de alvará de estacionamento nº 027.789-20. Deferido.
2016-0.038.278-5 Nelma Almeida Couto
Moraes
Transferência de alvará de estacionamento nº 032.339-28. Deferido.

FOLHA DO MOTORISTA

Prefeitura afirma que falhas em
semáforos diminuíram 68%
Até o fim do ano 5 mil semáforos
devem estar revitalizados na cidade
As falhas nos semáforos da cidade caíram 68% nos primeiros quatro
meses deste ano, em comparação
com o mesmo período de 2013. Segundo a prefeitura, a redução é resultado do investimento de cerca de
R$ 235 milhões na revitalização de 5
mil semáforos.
O Programa de Revitalização
Semafórica foi iniciado em agosto de
2013, e previa a manutenção de
4.800 cruzamentos até o segundo
semestre deste ano, mas a meta
deverá ser superada, chegando a
5 mil conjuntos revitalizados. A
cidade possui atualmente cerca de
6.300 semáforos.
A revitalização consiste na recuperação das instalações elétricas e do
sistema de proteção, com troca de fi-

ação e aterramento. Há ainda a instalação de 1.400 no-breaks, mil
controladores e 1.800 dispositivos de
detecção de falhas.
Os equipamentos no-break garantem
o funcionamento dos semáforos por duas
horas quando há falta de energia e evitam
problemas em decorrência de sobrecargas. Já a instalação de dispositivo de proteção impede o curto-circuito de controladores por
sobrecarga elétrica, falha que causa o apagamento do semáforo e,
antes da reforma, demandaria a troca do equipamento. Com a
revitalização, as sobrecargas resultam apenas na queda do disjuntor.
Com isso, o semáforo fica
inoperante, mas o religamento é feito rapidamente.

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone
Michelin Carros Pick ups e utilitários
Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom
preço Fone.: 2081-2404 WhatsApp: 9
9585-6727 www.pescapneus.com.br
C2° motorista e Co-proprietário –
temos oportunidades ,consulte Consultoria e Administração
Waldemar Mendes Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca – Fone:
7853-4196 / 9.8585-5988.
Transferência de Alvará – Temos
oportunidade, consulte - Consultoria
e Administração Waldemar Mendes
Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:3 –
Mooca – Fone: 7853-4196 / 9.85855988.
Vendo Honda Fit 2014/2013mais
prefixo LigueTaxi e Transfiro alvará
F: 9.8014-3700 Tratar c/ Elson.
Vendo alvará em Itapecerica da Serra
ou Troco F: 9.6752-1026(oi).
ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente!Tratar
Tel.: (11) 96828-1200.
Vendo taxi completo ponto Rodoviária
Barra Funda F: 2041-2201 / 9.43188651 Tratar c/ Clemente.
Ofereço-me p/trabalhar c/coproprietário possuo carro Zafira 12/
12, resd própria , experiência c/taxi
12 anos F: 9.8350-1176 Tratar c/
Mauricio.
PROCURO CO-TITULAR URGENTEPreciso trabalhar urgente! Tratar Tels.:
(11) 96828-1200/7726-4620.
Transfiro alvará ponto 1678 –
Rua:Haddock Lobo c/ Jaú e Vendo
Spacefox 2010 F: 9.9857-9572 /
9.9928-1945 Tratar c/ João.
Transfiro alvará c/ ponto Metro Sta
Cecília F: 9.8216-7456 / 2297-3824
Tratar c/ Iran.

Compro carros ex-taxi melhor
avaliação, pagamento á vista. Para mais
informações Ligar ou whastp. F: 9.43309398 (vivo) / 9.5337-7403 (TIM).
Vende-se Terreno 450m², quitado,
preço de momento R$ 12.000,00. Terra
de Sta Cristina-Parapanema, aceito
carro ou moto. F: 9.8216-7456 / 22973824 Tratar c/ Iran.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-Tratar Tel.:
(11) 7820-4320/7726-4620.
Procuro alvará p/ transferência, que
seja ponto livre F: 9.8382-8446 c/ Hugo.
Preciso de 2° motorista que queira
trabalhar de noite, more na região da
Raposo F: 9.7781-5230 / 9.5995-7567
Tratar c/ João.
Vendo Taxi completo Voyagem 2013 c/
ponto na Sta Edwiges-Hotel Normandi,
vendo por R$ 150 mil, estudo propostas
F: 9.5156-4539 Tratar c/ Ivan.
Vendo Cobalt LS 1.4, 2014 e Procuro
2°motorista ponto livre. Para mais
informações Ligar ou whastp. F: 9.43309398 (vivo) / 9.5337-7403 (TIM).
VENDO SPIN E PROCURO COPROPRIETÁRIO -Tratar Tel.: (11)
96828-1200.
Transfiro alvará F: 9.4193-1164 /
2748-0672 Tratar c/Jaime.
Transfiro alvará c/ ótimo ponto 24Hs.
em Rodoviária e Metro atende eventos
no São Paulo Expo e Vendo Livina
XGEAR 14/14 F: 9.7964-1005.
Compro alvará de Taxi preto F: 9.99866000 (vivo) / 7732-4208 (Nextel) Tratar
c/ Elio.
Transfiro alvará ponto 24Hs esq. da
Av.Paulista atende 2 hotéis e escritórios
e Vendo Grand Livina 2012 F: 9.79641005.

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL
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

Vende-se taxi completo ponto 2004
ref. Hilton c/ Estanplaza e mais três
hotéis. Spin 2015 F: 9.7201-7366
Tratar c/ Orlando.
Vendo Cobalt LT Aut. 13/14 c/ 95mil Km,
R$ 30.500,00 F: 9.9302-3095 Tratar
c/Marcos.
VENDO VOYAGE E PROCURO COPROPRIETÁRIO -Tratar Tels.: (11)
7820-4320.
Vendo Spin LT 1.4 2014 taxi, completa
pronta p/trabalhar. Para mais
informações Ligar ou whastp. F:
9.4330-9398 (vivo) /9.5337-7403
(TIM).
Procuro co-proprietário c/ veiculo
branco ano 2014 mod.2015 F: 9.49304560 Whastp.
Vendo Voyage 16/16 -Procuro
2°motorista ou Transfiro alvará F:
9.5486-9577 Tratar c/Laércio.
Vendo Honda Fit ano2014 e Transfiro
alvará ponto Shopp Metro Sta.Cruz F:
9.9451-5911 / 9.8605-1182.
Passo taxi completo – Meriva 11/12 e
assumi divida parcelas de R$ 1.080,00
c/ seguro e rastreador, ponto livre (p/
Preposto) F: 9.8559-3133 Tratar c/
Jorge.
Transfiro alvará c/ponto Shopp
Ibirapuera F: 9.4433-5379 Tratar c/
Adriano.
Transfiro alvará e direitos de prefixo
do radio taxi Vermelho e Branco F:
4114-8844 Tratar c/ Urbano.
Alvará pto livre Transfiro F: 9.79980024 Tratar c/ Carlos
VENDO GRAN SIENA E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels.: (11)
7726-4620.
Vendo Cobalt LT, 12/12 completo,
branco R$ 23.500,00 F: 9.93330132(claro) Gilson 9.8898-8916.
Ofereço-me p/2° motorista ou
Preposto para taxi preto ou taxi luxo
F: 9.5270-4304 Tratar c/ Ferreira.
Transfiro ou Alugo alvará Rua:
Arizona- Brooklin centro empresarial
Nações Unidas, ponto 24HS. F:
9.6280-7369 Tratar c/ Flavio.
Vendo Cobalt 1.4, completo 14/15 c/
33.000,00 KM e Transfiro alvará c/prefixo
da Use taxi, ótimo faturamento F: 9.66472925 (oi) Whatsp Tratar c/ Augusto.

Quadro de Força
e Poste de Ponto
de Taxi
Montagem com ou sem material,
acompanhamento e regularização
junto á AES-Eletropaulo.
Engenheiro Eletricista
Carlos Roberto Lopes – CREAN N°
0681740428 – cel. 9.59917011(TIM) – Tel: 2578-4519
Recado.
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MARIA
No mundo inteiro tem Maria
Nome santo e consagrado,
Foi Maria que gerou Jesus
E José estava sempre ao seu lado.
Maria das Graças , Maria do Socorro
Maria Santa Imaculada ,
Que todas as Marias deste
mundo
Sejam bem amparadas.

Foi Maria que chegou primeiro
No sepulcro de Jesus.
Maria foi uma mulher pecadora
Mas, de Cristo teve perdão,
Essa é minha homenagem às
Marias
Saídas do fundo do meu coração.

No nome e no sobrenome
Maria é nome bonito,
Foi Maria e José
Que levaram o menino para o
Egito.
Ari Lopes da Fonseca
Taxista, trabalha em um ponto

Maria mãe de todos os povos
Que por Deus foi a escolhida,
Olhai para o mundo inteiro
Por toda nação sofrida.

na Avenida Jaceguai há 35 anos.
Autor do livro “Poemas
Verdades da Vida”, já prepara
o lançamento de seu segundo
livro de poesias.

Maria sofreu muito
Na caminhada da cruz,

Câmera no táxi: mais segurança
no dia a dia de trabalho
Instalar uma câmera de segurança
no táxi é rápido e custa pouco
Os taxistas estão expostos a riscos
diariamente. Assaltos, sequestros relâmpagos e roubos de carros se tornam fáceis para os bandidos, que entram nos
carros como passageiros e só depois
mostram suas verdadeiras intenções.
Para evitar esse tipo de problema foi
criada a câmera de segurança para táxis, que alia segurança com tecnologia a
um custo baixo e de forma acessível.
Um celular, com câmera, capta as
imagens de todos que entram no veículo, e as imagens são transmitidas por um
aplicativo que pode ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à internet.
Além disso, as gravações ficam armazenadas em um servidor, e podem ser
solicitadas em caso de necessidade.
Todos os táxis equipados com o sistema possuem um selo que informa o
passageiro sobre a filmagem. Com isso,
se uma pessoa mal intencionada entrar
no táxi desistirá de cometer um crime
ao saber que seu rosto será identificado
com facilidade.
Para garantir a privacidade dos usuários o contratante assinará um termo
se comprometendo a não utilizar as imagens, exceto em casos de violência,
(quando as gravações poderão ser entregues à polícia). Desta forma, a categoria e os passageiros saem ganhando
com mais segurança em suas viagens.

Foto: Mário Sergio de Almeida

de 28/06 a 11 de julho de 2016

Para instalar ou ser um
representante de vendas da
câmera de segurança em outras
cidades, entre em contato:
(11) 2311-3395
2311-3413 edson@cerruns.com.br

Câmera de segurança tem
aprovação de mais de 83%
O site saopaulo.votenaweb.com.br,
que permite à população votar nos Projetos de Lei (PL) de todos os vereadores de São Paulo, contabiliza uma aprovação de 83% para a instalação da
câmera de segurança nos táxis. O
PL 128/2015, de autoria do vereador Salomão Pereira, prevê que a
instalação de câmeras não será
obrigatória, ficando a cargo do
taxista sua utilização.
O projeto está em tramitação na
Câmara Municipal de São Paulo, e ainda não há data para ser votado.

