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Confira a lista de transferências de

alvarás deferidas e indeferidas. Se a sua

transferência foi aceita, você tem um

prazo de 90 dias, a partir da publicação

no Diário Oficial, para procurar o DTP,

realizar o pagamento e finalizar a

transferência. Pág. 06

Transferências de alvarás custando

R$ 9.700 estão sendo realizadas

A decisão do juiz Valentino Apare-
cido de Andrade em nada favore-
ce os taxistas, determinando ape-
nas que a Prefeitura fixe o núme-
ro de veículos com aplicativos. A
Prefeitura tem 30 dias para aten-
der a justiça, com multa diária de
R$ 500 mil em caso de
descumprimento. Pág. 22

Justiça manda

Prefeitura limitar

número de

veículos do Uber

O taxista Helio Neli de Oli-
veira financiou um veículo
pelo Banco do Brasil, mas a
aprovação de sua compra foi
condicionada à aquisição de
um seguro. Agora, seu carro
foi roubado e até o momen-
to o taxista não foi indeniza-
do. Pág. 18

“Agradeço a todos que

se empenharam em

minha campanha e que

sempre confiaram em

meu trabalho em favor

dos taxistas, nesses 33

anos de luta”. Pág. 05

Diversos serviços para facilitar a

vida do taxista: atendimento jurí-

dico, recursos de multas, compro-

vante de renda, isenção de IPI e

ICMS, carta de lucro cessante. Li-

gue: (11) 2081-1015/ 2081-

1014. Pág. 10

Carta de

rendimento:

procure a

Coopetasp táxi

branco e preto

Seguro

casado causa

prejuízo ao

taxista

Vereador

Salomão agradece:
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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.

Livro de todos os livros
É a Bíblia Sagrada
Não precisa ter hora para ler
Pode ser ao dia, à noite ou de ma-
drugada

A Bíblia fala de muitos acontecimen-
tos
Encontro gente que não acredita
Dizem que Cristo não nasceu no
Natal
Mas, muitos fizeram a visita

Em Gênesis falam das gerações
Também do dilúvio no tempo de
Noé
Moises escrevia na pedra
Para aquele povo que tinha muita fé

A Bíblia tem que ler e entender
Para não chamar o nome de Cristo
em vão
Lendo e praticando o Evangelho
Muda sua mente e seu coração

Cristo pediu, os apóstolos saíram em
missões

Bíblia
Que todas as nações ouvissem seus
ensinamentos
Uns acreditaram, outros duvidaram
Aquilo que ouviam a todo o mo-
mento

A Bíblia foi escrita em capítulos e
versículos
Para toda humanidade
Todos os evangelistas falam de Cristo
Bíblia é o livro da verdade.
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Li na edição deste jornal (773) so-
bre o motorista bloqueado pela 99
sem explicações. Nada estranho,
pois eu também fui bloqueado.

Quando a 99 instituiu a aplica-
ção de notas que seriam, segundo
eles, dadas por passageiros, quem
tivesse nota abaixo de 4,2 (em uma
escala de 1 a 5 ) seria bloqueado,
em uma média de quatro semanas.

Na primeira semana não recebi
notas. Na segunda recebi 4 como
motorista e 4,5 no carro, na tercei-
ra foram 4,8 como motorista e 4,7

no carro, e pasmem, na última sema-
na notas 1 para motorista e para o
carro. Simplesmente inacreditável que
todos os passageiros que transportei
me deram nota um.

Este mesmo veículo é dirigido por
outra pessoa durante o dia, e só re-
cebe nota cinco. Com isso, che-
ga-se a suposição que estas notas
são manipuladas.

Além disso, se o motorista não acei-
ta dar o desconto de 30% que todos
os aplicativos estabeleceram como re-
gra, não recebe mais corridas.

Ao preço por eles estabelecido fica impossível

ainda dar desconto.

Vejam os preços de um destes aplicativos:

HORÁRIO DE PICO, DAS 7H ÀS
11H E DAS 17H ÀS 21H:

Se simularem uma corrida de 10 km em 10 minutos teremos

R$ 20,60 e R$ 18,58 respectivamente, e ainda somos obrigados a

dar desconto de 30%? Atualmente não estou conseguindo trabalhar.

As pessoas se acostumaram a pedir táxi pelos aplicativos, e

como estou bloqueado em um app e no outro me recusei a dar

desconto (porque se desse praticamente nada sobraria), não

recebo chamadas.
Roberto Garbujo - leitor

HORÁRIO NORMAL, DAS 11H
ÀS 17H E DAS 21H ÀS 7H:

R$ 2,20 bandeirada

R$ 0,29 por minuto

R$ 1,55 km rodado

R$ 1,98 bandeirada

R$ 0,26 por minuto

R$ 1,40 km rodado

Agradeço a todos que se empe-
nharam em minha campanha e confi-
aram em meu trabalho em favor dos
taxistas nesses 33 anos de luta. Ao
assumir como vereador em 17 de
março de 2015 pude notar a falta de
representação da categoria, com vá-
rios vereadores se posicionando con-
tra o serviço de táxi. Aos poucos fui
conquistando a confiança dos contrá-
rios e defendendo esse trabalho pri-
mordial para a cidade de São Paulo.

Um de meus assessores, Trajano
Conrado Neto (ex-diretor do DTP)
atendeu mais de 350 solicitações de
taxistas referentes à sinalização de
pontos, oficialização de novos
pontos e ressinalização. Em 18
meses de mandato destinei R$ 750
mil para atender os taxistas em
suas necessidades; nunca antes um
vereador havia conseguido verba
para a categoria.

Apresentei mais de 60 Projetos de
Lei em favor dos taxistas, corrigindo
várias injustiças. Por exemplo, fiz um
projeto colocando fim nas lacrações
de taxímetros pelo Departamento de
Transportes Públicos (DTP). Tenho
também um projeto que permite ao

Agradecimento do

Vereador Salomão Pereira
taxista renovar o alvará com o
condutax do segundo condutor ou
coproprietário na suspensão da CNH,
e outro que permite aos taxistas usa-
rem as faixas de ônibus e corredo-
res 24 horas com ou sem passa-
geiros, que foi antecipado pela Pre-
feitura por decreto.

Oito leis de minha autoria foram
aprovadas e sancionadas pelo prefei-
to Fernando Haddad, entre elas a lei
16.345, que levou para a compe-
tência do DTP a regulamentação
dos aplicativos remunerados, com
multa de R$ 50 mil em caso de
descumprimento.

Minha base eleitoral em todos es-
ses anos foram os taxistas. Foi com os
24 mil votos deles que em 2015 assu-
mi o cargo como vereador, mas res-
peito a decisão de cada um que votou
contra, impedindo a continuação de
um trabalho em favor desta categoria.
Só o tempo vai comprovar que a de-
cisão tomada prejudicou a todos,
reforçando o número de vereado-
res em favor dos aplicativos que
utilizam carros particulares como o
Uber. Minha história comprova que
eu sempre combati qualquer serviço

irregular em nossa atividade.
O povo elegeu o prefeito que a

maior parte da categoria não aceitava.
Em várias conversas com o prefeito
eleito João Doria defendi o serviço de
táxi, e ele sempre posicionou recep-
tivo. “Como você é um vereador
que conhece os interesses dos
taxistas, vamos encontrar uma so-
lução para resolver o problema dos
aplicativos de forma que não pre-
judique a categoria, revendo esse

tipo de serviço sem o controle do
poder público”, afirmou Doria.
Com base nesta linha elaborei um
projeto que só seria apresentado
na gestão do novo prefeito, mas
agora o projeto está comigo,
aguardando uma nova oportuni-
dade que só Deus sabe quando
ocorrerá.

A todos um grande abraço e
45.500 votos de felicidade.

Vereador Salomão Pereira

Foto: Mário Sergio de Almeida
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A Folha do motorista divulga a lista de transferências de alvarás deferidas
e indeferidas publicadas no Diário Oficial do município. Se a sua transferên-
cia foi aceita, você tem um prazo de 90 dias, a partir da publicação, para
procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos).

Para finalizar a transferência de alvará o interessado deverá pagar uma
taxa, que está em torno de R$ 9.700 mil.

Diário Oficial de 21/09/16

2015-0.250.640-4 Márcia Helena

Geszychter Farias Martins - Transferência

de alvará de estacionamento nº 008.255-

22. Indeferido.

2015-0.278.675-0 Marcelo Alves -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 023.434-28. Indeferido.

2015-0.283.834-2 Lienai Brunhara de

Barros Mendes - Transferência de alvará

de estacionamento nº 016.700-26. Indefe-

rido.

2015-0.311.221-3 Arnaldo Pereira de

Mattos - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 037.901-26. Indeferido.

2016-0.021.710-5 Ivonete Santa Rita So-

ares - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 027.930-24. Indeferido.

2016-0.043.324-0 Valdo Mariano Ferraz

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 000.194-29. Indeferido.

2016-0.113.925-6 Orlando Mamede Sil-

va - Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 002.932-29. Indeferido.

Diário Oficial de 23/09/16

2015-0.210.048-3 Nagila Roberta de

Queiroz Velloni Filgueiras - Transferência

de alvará de estacionamento nº 024.263-

23. Deferido.

2015-0.234.158-8 Rosicleide da Silva

Pedroso - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 027.664-26. Deferido.

2015-0.282.028-1 Julio César Suyama -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 039.003-20. Deferido.

2016-0.011.141-2 Nelson Canno -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 000.766-27. Deferido.

2016-0.032.455-6 Pedro Vicente de Cam-

pos - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 020.798-28. Deferido.

2016-0.057.142-1 Messias Benedito de

Araujo - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 019.040-27. Indeferido.

2016-0.064.418-6 Valdir de Freitas -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 001.072-20. Indeferido.

2016-0.070.524-0 Michel da Silva Ro-

cha - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 036.389-28. Deferido.

2016-0.075.698-7 José Carlos Lopes -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 017.656-20. Deferido.

Transferências de alvará

publicadas no Diário Oficial

2016-0.080.148-6 Moises Jose de

Santana - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 014.577-21. Deferido.

2016-0.082.806-6 Emidio de Almeida

Teixeira - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 009.328-25. Deferido.

2016-0.086.362-7 Joacir Cardoso de Brito

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 008.742-21. Deferido.

2016-0.087.660-5 Givanaldo Antonio

Nascimento - Transferência de alvará de

estacionamento nº 032.506-28. Deferido.

2016-0.093.353-6 Julio Cesar Gonçalves -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 006.727-26. Deferido.

2016-0.095.847-4 Antonio Colpani -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 040.039-26. Deferido.

2016-0.101.638-3 Emerson Rodrigues

Bueno - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 005.290-28. Deferido.

2016-0.102.485-8 Joanna Velilla Soares -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 010.098-26. Deferido.

2016-0.102.661-3 Marcelo Alves de

Albuquerque - Transferência de alvará de

estacionamento nº 017.586-24. Deferido.

2016-0.103.324-5 Cesar Ferreira Trinda-

de - Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 007.536-29. Deferido.

2016-0.104.515-4 Vagner Almeida de

Sousa - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 009.413-28. Deferido.

2016-0.104.725-4 Gilmar de Carvalho

Junior - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 028.317-24. Deferido.

2016-0.109.968-8 Antonio Suterio Teixeira

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 033.600-24. Deferido.

2016-0.111.212-9 Luiz Fernando Pires -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 032.349-24. Deferido.

2016-0.113.768-7 Marcelo Carlos Conde

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 037.482-27. Deferido.

2016-0.120.275-6 Carlos Antonio Correa

Caldas - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 021.283-22. Deferido.

2016-0.131.838-0 Jose Nunes - Transfe-

rência de alvará de estacionamento nº

036.975-25. Deferido.

2016-0.137.042-0 José Batista da Silva -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 027.738-21. Deferido.

2016-0.161.135-4 Velmar Azevedo

Teixeira - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 031.867-25. Deferido.

2016-0.162.885-0 Antonio Delfino dos

Santos - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 024.735-26. Deferido.

Diário Oficial de 28/09/16

2015-0.237.031-6 Evelin Teixeira Pataro -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 019.879-25 - Deferido.

2015-0.243.336-9 Geraldo Pedro da Silva

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 001.710-26. Deferido.

2015-0.340.263-7 Affonso Reis - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº

034.418-22. Indeferido.

2016-0.012.796-3 Ivanor Turatti - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº

031.031-29. Indeferido.

2016-0.024.379-3 João Vitalino Sobrinho

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 015.445-27. Indeferido.

2016-0.084.153-4 Elizete Esperidião Lins

Zucher - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 034.207-28. Indeferido.

2016-0.084.312-0 Walkyria Leite Sizilio -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 029.857-21. Deferido.

2016-0.086.885-8 Maria Zenilda de Oli-

veira da Silva - Transferência de alvará de

estacionamento nº 032.905-22. Deferido.

2016-0.089.095-0 Maria de Fátima Assis

Perrotti Alves - Transferência de alvará de

estacionamento nº 008.476-23. Deferido.

2016-0.106.539-2 Jorge Luiz Corrocelli -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 012.386-20. Deferido.

2016-0.108.433-8 Claudio Oliveira

Mendes - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 018.298-23. Deferido.

2016-0.108.697-7 Mauricio Aparecido

Gomes - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 021.856-28. Indeferido.

2016-0.110.721-4 Cock Leoon Ho - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº

030.395-28. Indeferido.

2016-0.121.154-2 Joseval Ferreira

Cavalcanti - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 021.664-29. Deferido.

2016-0.123.936-6 Ulisses Dias Ramos -

Transferência de alvará de estacionamento

nº 027.271-29. Deferido.

2016-0.126.769-6 Luiz Florencio - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº

017.436-27. Deferido.

2016-0.134.869-6 Francisco das Chagas

Lima - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 024.715-23. Deferido.

2016-0.137.395-0 Marilei Ferreira Teles

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 036.441-20. Deferido.

2016-0.152.634-9 Antonio Carlos dos

Santos - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 031.908-20. Indeferido.

2016-0.157.583-8 Tieca Kobayashi -

Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 003.930-29. Indeferido.

2016-0.161.965-7 Reginaldo Ferreira de

Melo - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 019.740-25. Indeferido.

2016-0.169.799-2 Roberto Rodrigues

Liberato - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 002.168-28. Deferido.

Diário Oficial de 29/09/16

2016-0.089.676-2 Rubens Pinto Pessoa

- Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 019.038-29. Deferido.

Diário Oficial de 30/09/16

2016-0.059.709-9 Dimas Miranda de

Carvalho - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 013.593-20. Deferido.

2016-0.068.806-0 José Carlos dos San-

tos - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 016.174-27. Deferido.

2016-0.074.710-4 Laerte Verissimo de

Moura - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 038.243-22. Deferido.

2016-0.079.562-1 Ariovaldo Vieira do

Nascimento - Transferência de alvará

de estacionamento nº 023.983-20. De-

ferido.

2016-0.105.060-3 Sandra Regina

Bertolai Souza - Transferência de

alvará de estacionamento nº 040.273-

29. Deferido.

2016-0.114.983-9 Lucia Helena Gon-

çalves - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 009.876-20. Deferido.

2016-0.115.665-7 Ione Luciano

Ferreira - Transferência de alvará de

estacionamento nº 018.868-27. Defe-

rido.

2016-0.123.734-7 José Nilson Santos

Sousa - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 037.179-25. Deferido.

2016-0.143.992-6 Celso Malagoli -

Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 033.152-23. Deferido.

2016-0.145.956-0 Sebastião Gonçal-

ves de Oliveira - Transferência de alvará

de estacionamento nº 023.005-24. Defe-

rido.

2016-0.153.995-5 Estephan Kimiaki

Nagao - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 038.610-23. Deferido.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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DIÁRIO OFICIAL DE 23/09/16
Portaria nº 196/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca NISSAN, Modelo SENTRA,
Versão 2.0 S CVT, Código
DENATRAN 162421 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte Indi-
vidual de Passageiros – Modalida-
de Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial, Preto e
Luxo no Município de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos previs-
tos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 27/09/16
Portaria nº 202/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca RENAULT, Modelo
SANDERO, Versão STW 16 HP,
Código DENATRAN 167019, para a
prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalida-
de Táxi, nas Categorias: Comum e
Comum Rádio. O veículo especifi-
cado fica BLOQUEADO para a
prestação de serviço de táxi nas
demais categorias, e deverá aten-
der aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 203/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão EXL CVT, Código
DENATRAN 153773 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte In-
dividual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial, Preto e
Luxo no Município de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

Portaria nº 204/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão EX CVT, Código
DENATRAN 153771 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte Indi-
vidual de Passageiros – Modalidade

Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP

Antes de adquirir seu carro zero

quilômetro, verifique sempre a homologação

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologa-
dos para o serviço de táxi da capital paulista. A lista completa de homologa-
ções pode ser consultada na sede do Departamento de Transportes Públicos -
DTP, pessoalmente.

Táxi, nas Categorias Comum, Comum
Rádio, Especial, Preto e Luxo no Mu-
nicípio de São Paulo. O veículo es-
pecificado deverá atender aos de-
mais requisitos previstos na legisla-
ção vigente.

Portaria nº 205/2016 - DTP.
GAB.

Aprova a utilização do veículo da
Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão SPORT CVT, Código
DENATRAN 153772 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte Indi-
vidual de Passageiros – Modalida-
de Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial, Preto e
Luxo no Município de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

Portaria nº 206/2016 - DTP.
GAB.

Aprova a utilização do veículo da
Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão TOURING CVT, Código
DENATRAN 153775 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte Indi-
vidual de Passageiros – Modalida-
de Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial, Preto e
Luxo no Município de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos previs-
tos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/09/16
Portaria nº 207/2016 - DTP.

GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca HONDA, Modelo CIVIC,
Versão SPORT MT, Código
DENATRAN 153774 – para a pres-
tação do Serviço de Transporte In-
dividual de Passageiros – Moda-
lidade Táxi, nas Categorias Co-
mum, Comum Rádio, Especial,
Preto e Luxo no Município de São
Paulo. O veículo especificado de-
verá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

E agora Doria?

Nem os mais otimistas apostavam em João Doria no início da campanha
eleitoral. Um apresentador de televisão que sempre falou aos empresários,
rico e sem experiência política foi alcançando cada vez mais simpatizantes, até
chegar a ser eleito em primeiro turno desbancando velhos nomes como
Russomano, Marta, Erundina e até o atual prefeito, Fernando Haddad.

Passada a euforia da vitória é hora de Doria começar a por em prática sua
veia de administrador que ele tanto defendeu na campanha, para resolver pro-
blemas urgentes da maior metrópole da América Latina. Além do básico saúde
– educação, o prefeito eleito terá pela frente desafios que a gestão petista não
conseguiu solucionar.

Apesar de alardear em seus programas eleitorais que construiu 400 cre-
ches, Haddad não cumpriu a promessa de sua campanha anterior, quando
disse que iria zerar a fila de crianças à espera de vagas. A Prefeitura não acom-
panhou o ritmo de crescimento da cidade por anos, e agora precisa correr
atrás do prejuízo para atender o maior número possível de mães que precisam
deixar seus filhos sob cuidados para trabalhar fora.

Obras em hospitais que não foram finalizadas (e outras que nem saíram do
papel), postos de saúde sem remédios e médicos, filas intermináveis para exa-
mes... tudo isso fará parte da rotina de Doria. A crise econômica contribuiu
para que um grande número de pessoas migrasse dos planos de saúde particu-
lares para o SUS, sobrecarregando o sistema que já não era bom. Assim,
caberá ao próximo prefeito solucionar a grave crise da saúde em que vivemos.

Poderíamos enumerar diversos problemas que Doria terá pela frente. Mas
vamos manter o otimismo e torcer para que tudo corra bem, independente de
ter ou não votado nele. Afinal, estamos falando de nossa cidade, nossa família
e nosso futuro. Agora é apoiar a vontade da maioria e cobrar novos rumos
para São Paulo.

Eleito em primeiro turno com expressiva

votação, Doria terá muitos desafios pela frente

E agora Doria?
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Se a empresa que você atende exige nota fiscal

eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP:

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 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

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

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 especia-

lidades, 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).

a serviço dos taxistas
Serviço de carta de

rendimento

e lucro cessante na hora



FOLHA DO MOTORISTA  Página 11de 04 a 17 de outubro de 2016



FOLHA DO MOTORISTA Página 12 de 04 a 17 de outubro de 2016

A 11ª edição do Desafio Intermodal, que é um comparativo de eficiência de deslocamento na
cidade, foi realizada em São Paulo dia15 de agosto, e mostrou mais uma vez que a bicicleta é um
meio de transporte eficiente para se andar pela cidade. A novidade esse ano ficou por conta da
inclusão de veículos do Uber no evento, que ficaram em penúltimo lugar entre todas as categorias. O
táxi foi mais rápido, ficando em 10º lugar.

O percurso de aproximadamente 10 quilômetros entre a Praça General Gentil Falcão, no Brooklin,
e a Prefeitura Municipal, no Anhangabaú, foi realizado por 18 modais de transporte, entre eles moto,
skate, patins, a pé (correndo), caminhando, ônibus, carro particular, entre outros. O Desafio Intermodal
é organizado pelo Instituto CicloBR, organização não governamental sem fins lucrativos.

Esse ano o táxi realizou o percurso do Desafio em 1h, enquanto que o Uber levou 1h 28min para
realizar o mesmo trajeto, só perdendo para o carro particular, que demorou 1h 49min. O teste é
realizado em horário de pico, e mede não só o tempo gasto no deslocamento como também os
gastos com combustível, impostos, estacionamento e emissão de poluentes.

Em oito edições do Desafio Intermodal a bicicleta foi a vencedora. De acordo com as
regras do teste, a não emissão de poluentes e o não uso de combustíveis traz vantagens na
avaliação final de eficiência.

Em Desafio Intermodal de

SP, táxi é mais rápido que

carro do Uber
Uber ficou em penúltimo lugar,

só perdendo para carro particular
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Proprietários de veículos com pla-
ca final 8 devem realizar o
licenciamento obrigatório de 2016 em
outubro. O serviço tem taxa única de
R$ 80,07 para todos os tipos de ve-
ículos e pode ser feito pela internet,
com entrega do CRLV, documento
de porte obrigatório para circulação,
pelos Correios.

Para fazer o licenciamento eletrô-
nico basta pagar a taxa diretamente
nos caixas eletrônicos ou internet
banking por meio do número do Re-
gistro Nacional de Veículos
Automotores (Renavam) e mais R$
11 para receber o documento em
casa. É preciso quitar possíveis dé-
bitos de IPVA, seguro obrigatório e
multas para licenciar o veículo.

Os bancos credenciados para o
serviço são Banco do Brasil,
Bancoob, Bradesco, Caixa Econô-
mica Federal, Citibank, HSBC, Itaú,
Mercantil do Brasil, Safra e
Santander, além das casas lotéricas.
Os Correios entregam o CRLV em
até sete dias úteis após a emissão do

Veículos com placa final 8 devem

ser licenciados em outubro
Serviço custa R$ 80,07 e pode ser feito

pela internet ou agências bancárias

documento, que é feita auto-
maticamente pelo Detran a
partir da confirmação do pa-
gamento.

Para conseguir receber o
documento até o fim do mês,
é recomendável que o moto-
rista não deixe para licenciar
na última hora. Além disso, é
preciso estar com o endere-
ço de cadastro do veículo
atualizado, pois é para ele que
o certificado é encaminhado.

Quem optar pelo
licenciamento presencial deve
ir à unidade do Detran da ci-
dade de registro do veículo
ou em qualquer  posto
Poupatempo com o comprovante
de pagamento e um documento de
identificação para solicitar a emis-
são do CRLV. O passo a passo
completo está disponível no site
www.detran.sp.gov.br.

Veículos com placa terminada em 8
que não forem licenciados até o fim de
outubro estarão em situação irregular

caso circulem a partir de 1º de novem-
bro. Segundo estabelece o artigo 230
do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), conduzir veículo com o
licenciamento em atraso é infração
gravíssima, com multa de R$ 191,54,
sete pontos na Carteira de Habilitação,
além de apreensão e remoção do veí-
culo a um pátio.

É importante ressaltar que não
basta pagar a taxa. É preciso portar
o CRLV atualizado para circular com
o veículo. Quem for flagrado dirigin-
do sem o documento, ainda que o
licenciamento esteja em dia, é multa-
do em R$ 53,20, recebe três pontos
na carteira e tem o veículo retido até
que o CRLV seja apresentado.

* 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.

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados

* 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

* 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

Confira as especialidades atendidas:
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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.

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 anunci-
antes da Folha do Motorista: a fi-
delidade aos nossos anunciantes
rende prêmios!

Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro

A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para

premiar os taxistas e valorizar a profissão

zero quilômetro de qualquer marca,
nos anunciantes da Folha do Motoris-
ta, preencher um cupom no próprio
anunciante e concorrer a presentes in-
críveis, como televisores, microondas,
liquidificadores, relógios e muito mais!

Os cupons preenchidos serão en-
viados à Folha do Motorista e, de

acordo com o nú-
mero de cupons, 20
taxistas serão sorte-
ados e retirarão
seus prêmios direta-
mente na redação.

A Folha do Mo-
torista, o meio de
comunicação prefe-
rido 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 anunci-
antes, 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 jor-

nal 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 dis-
tribuído gratuitamente em pontos de
táxis, postos de abastecimento de
GNV, cooperativas, associações, co-
mércios 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 manu-
tenção 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 veí-
culos homologados para o serviço de
táxi a preços e condições especiais.

“A Folha do Motorista hoje é co-
nhecida nacionalmente. Foi com esse
jornal que mudamos o conceito des-
ta categoria nos meios empresariais,
mostrando que os taxistas têm gran-
de potencial de consumo não só no
setor automobilístico, mas tam-
bém de combustíveis, manutenção,
além do consumo familiar. Hoje as
empresas investem porque veem
resultado. Só tenho a agradecer os
taxistas e anunciantes que contri-
buíram 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.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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     Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Modo de Preparo

Bata a rúcula, o azeite e as nozes. Reserve.

Cozinhe a massa de acordo com o tempo indicado na

embalagem. Acomode no prato, acrescente o molho

ao pesto, misture bem e sirva em seguida.

Capellini ao pesto
Foto: Divulgação

Ingredientes

1 pacote de

macarrão tipo Capellini

1 maço de rúcula

250 ml de azeite virgem

200 g de nozes

Num belo dia, a sogra bate à porta da casa de seu

genro, de mala e cuia. O homem vai atender e

fica surpreso com a visita.

A sogra estranha a reação do genro e pergunta:

“Porque a surpresa? Minha filha não avisou que

eu viria passar as férias aqui com vocês?”

“Sim, falou. Mas eu pensei que fosse só pra fazer

passar o meu soluço”.
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O Departamento de Estradas de
Rodagem – DER – já está sinalizan-
do as rodovias para avisar os moto-
ristas sobre o uso do farol baixo du-
rante o dia. A medida foi tomada
após a Justiça Federal suspender, em
02 de novembro, as multas para os
motoristas que desrespeitarem a re-
gra. De acordo com a sentença, as
multas só voltarão a ser aplicadas
após a sinalização das estradas.

As multas já aplicadas continuam
valendo, com valor de R$ 85,13, mais
quatro pontos na carteira de habilita-

DER começa a sinalizar
estradas sobre o uso do farol baixo

ção (infração média). Em novembro, o
valor passará para R$ 130,16. No pri-
meiro mês de validade a Polícia Rodo-
viária Federal registrou 124.180 infra-
ções nas rodovias do país.

Uso da luz baixa em

rodovias ainda gera dúvidas

A partir de 8 de julho o uso da luz
baixa durante o dia em rodovias se tor-
nou obrigatório para todos os veí-
culos, de acordo com a Lei Fede-
ral nº 13.290. A exigência de se
manter a luz baixa acesa ocorre em
outras duas situações: à noite e nos tú-

neis com iluminação pública, em qual-
quer horário. Em túneis sem iluminação
deve-se usar a luz alta.

O farol baixo é a luz destinada a ilu-
minar a via diante do veículo sem cau-
sar incômodo aos motoristas que tra-
fegam em sentido contrário. Veículos de
transporte coletivo e as motos devem
manter a luz baixa acesa sempre, de dia
e de noite.

A luz diurna de LED, aquela faixa
de lâmpadas que alguns carros mais
novos têm, poderá ser usada nas
estradas de dia, em vez do farol bai-

xo. À noite, não.
O motorista deve sempre ter

em mente que é fundamental ver
e ser visto no trânsito. Por isso,
é necessário ficar atento às con-
dições do sistema de iluminação,
que deve estar devidamente re-
gulado e com lâmpadas em bom
estado.

Governo irá

recorrer da decisão

O Ministério das Cidades e o
Denatran informaram que a consultoria
jurídica do Ministério das Cidades,
juntamente com a Procuradoria Re-
gional da União, irão pedir a suspen-
são da liminar. O entendimento é de
que tal decisão provisória não leva em
consideração o bem coletivo e a se-
gurança no trânsito. A intenção da
aplicação da lei é preservar vidas au-
mentando as condições de segurança
nas rodovias, estradas e ruas do país.

Foto: Divulgação

Multas estão suspensas até

que todas as rodovias

sejam sinalizadas
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Banco do Brasil faz venda casada

de seguro e taxista fica no prejuízo

O taxista Helio Neli de Oliveira
financiou um veículo pelo Banco do
Brasil, mas a aprovação de sua com-
pra foi condicionada à aquisição de
um seguro. Como fazia parte de seus
planos fazer um seguro para ter mais
tranquilidade no dia a dia, ele aceitou
as condições, inclusive uma cláusula
que garantia a indenização de somen-
te 85% do carro.

“Segundo o gerente, se eu não fi-
zesse o seguro no Banco do Brasil
meu financiamento não seria aprova-
do, e eu não tive a opção de procu-
rar outras seguradoras. Por causa da
isenção do IPI e ICMS o banco só
aceitou fazer um seguro cobrindo
85% do valor do carro. Eu fui obri-
gado a aceitar para poder financiar o
veículo”, afirmou o taxista.

Porém, tudo mudou em 08 de se-
tembro. Ao pegar um passageiro que
estava em um ponto de ônibus, Helio
não desconfiou que seria vítima de um
assalto a mão armada. O taxista man-
teve a calma e entregou o carro es-
perando que o seguro cobrisse seu
prejuízo, mas a situação não foi re-
solvida de uma forma tão simples.

Ao comunicar o Banco do Brasil

Carro de taxista foi roubado, mas ele não

consegue receber a indenização do seguro

sobre o roubo o taxista foi informado
por e-mail que deveria apresentar uma
lista de documentos para a indeniza-
ção, entre eles, a guia paga do IPI e
ICMS. “Eu não sei como resolver esse
problema. A Receita Estadual está em
greve. Já na Receita Federal eu terei
que aguardar entre 30 e 60 dias, e ain-
da pagar uma multa de 75%, porque o
prazo de dois anos ainda não venceu”.

O Banco do Brasil informou que
não irá restituir o carro roubado para
o taxista sem a apresentação das guias

pagas do IPI e ICMS. Já Hélio, sem
trabalho e sem renda, não possui di-
nheiro para pagar esses documentos,
que segundo seus cálculos podem cus-
tar mais de R$ 10 mil apenas na Re-
ceita Federal.

“Eu não consigo trabalhar e não te-
nho como pagar minhas contas, inclu-
sive o financiamento do carro que ain-
da não está quitado. O banco já me
ligou para cobrar a prestação vencida,
mas não me ajuda em relação ao se-
guro que é do próprio banco. Estou

me sentindo lesado e sem saída para
essa situação”.

Hélio afirma que possui toda a do-
cumentação sobre o roubo do veícu-
lo, mas mesmo assim o Banco do Bra-
sil se recusa a pagar o seguro. “Até o
próprio investigador da polícia que
está tratando do roubo do meu carro
me disse que eu não deveria pagar es-
sas taxas tão altas, e o certo seria pro-
curar a justiça. Acho que não terei ou-
tra saída, porque não posso ficar sem o
carro, que é de onde tiro meu sustento
há 40 anos. Se eu soubesse que esse
seguro do Banco do Brasil me daria tan-
ta dor de cabeça, jamais teria feito”.

Essa foi a segunda vez que o taxista
teve o carro levado por criminosos,
mas no primeiro caso o seguro co-
briu todo o seu prejuízo rapidamente.
“Na época eu havia feito seguro em
outro local, e fui prontamente atendi-
do. Imaginei que dessa vez seria igual,
mas me enganei. Só quero deixar um
aviso aos colegas taxistas: não acei-
tem esse seguro imposto pelo Banco
do Brasil, porque no momento em que
precisar você não será atendido”.

Nota: O Banco do Brasil não

respondeu à Folha do Motorista.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Os taxistas mais organizados ven-
ceram a concorrência ilegal durante
os Jogos Olímpicos Rio 2016. Segun-
do integrantes do ponto da Barca
Táxi e Boulevard Olímpico, os estran-
geiros preferiram a segurança do car-
ro legalizado a se arriscar em um ve-
ículo qualquer.

O taxista Wil faz ponto na saída
da Estação das Barcas. Ele explica
que atendeu muitos estrangeiros du-
rante o evento. “Foi muito bom o tra-
balho durante as Olimpíadas. Mas ti-
vemos que enfrentar carros da Uber.

Turistas preferiram táxi aos carros
de aplicativos durante as Olimpíadas

Campanhas direcionadas aos visitantes

mostraram a segurança do táxi legalizado

Um deles colidiu aqui na frente do pon-
to. Percebo que estão desesperados.
Eles são muitos e concorrem entre si.
Se antes faziam 14 coridas por dia, hoje
fazem 3”.

Mesmo com o fim dos jogos, os
taxistas do ponto da Barca Táxi conti-
nuam a atender passageiros que prefe-
rem o táxi aos carros piratas. “Pensá-
vamos que eles iriam pegar muito Uber,
mas ficamos surpresos. Eles preferiram
o táxi, e acho que devido à segurança.
O táxi é legalizado. Os motoristas tam-
bém”, disse Wil.

Para o prefeito Eduardo Paes,

setor de transportes foi o

destaque das Olimpíadas

O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, fez um balanço positi-
vo dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele
diz que o tempo ainda vai fazer o registro
do legado que ficou para a cidade.

O prefeito também citou alguns nú-
meros dos Jogos Paralímpicos, como
os 3.493 atendimentos nos postos de
saúde e o transporte de 8.138 milhões
passageiros no BRT, com o recorde
de 868 mil pessoas transportadas no

dia 09 de setembro. “Isso mostra que
a cidade encontrou um modal alternativo
e eficaz de transporte, que permite um
deslocamento rápido e com conforto”.

O presidente do Comitê
Paralímpico, Andrew Parsons, desta-
cou que orgulho talvez seja a palavra
que melhor define o sentimento de
quem participou dos Jogos. “Tenho
orgulho de ser carioca, brasileiro, e
de ter feito parte desse evento. O Rio
e o país mostraram capacidade de
transformação e superação”, afirmou.

Redação Folha do Motorista RJ
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Mudanças em pontos de táxi e ressinalização

DIÁRIO OFICIAL DE 23/09/16
Portaria nº 191/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 478 (C.L.P.

08.06.002) para estacionamento de táxi, cate-
goria comum, na própria Rua Teresina, lado
ímpar, entre a Rua Porto Alegre e a Rua da
Mooca, com 40 metros de extensão, ressalva-
dos 11 metros para as guias rebaixadas, perfa-
zendo 29 metros de extensão útil, capacidade
para 6 vagas, índice de rotatividade igual a 3,2
carros por vaga, totalizando 19 veículos.

Portaria nº 192/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 1648

(C.L.P. 11.04.004) para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Avenida Armando
Ferrentini, lado impar, entre a Rua Artur Sabóia
e a Rua Professor Albiano Gomes de Melo,
com 15 metros de extensão, capacidade para 3
vagas, e com prolongamento do outro lado des-
ta via, mesmo trecho, com 10 metros de exten-
são, capacidade para 2 vagas, perfazendo uma
extensão total útil de 25 metros, capacidade
total para 5 vagas, índice de rotatividade igual
a 3,3 carros por vaga totalizando 17 carros.

Portaria nº 193/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2716

(C.L.P. 17.10.066-6) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Vieira de
Moraes, lado par, entre a Rua Casarias e Rua
Itumbiara. 1º Segmento: remaneja, passando a
operar, avançado em 24 metros do PC (ponto
de concordância) formado na confluência da
Rua Vieira de Moraes com a Rua Casarias, com
5 metros de extensão e capacidade para 1 vaga;
2º Segmento: permanece na Rua Vieira de
Moraes, lado oposto, entre a Rua Padre Cle-
mente e a Rua Pascal, que inicia recuado em 2
metros do PC formado na confluência da Rua
Vieira de Moraes com a Rua Pascal, com 10
metros de extensão e capacidade para 2 vagas;
Extensão total: 15 metros; Capacidade: 3 va-
gas; Índice de rotatividade: igual a 3,3 carros
por vaga, totalizando 10 carros.

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário

Oficial mudanças estruturais em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:

Portaria nº 194/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade do ponto

privativo nº 1601 (C.L.P. 24.00.013-2) para es-
tacionamento de táxi, categoria comum, na Rua
Genebra, lado par, entre a Rua Aguiar de Barros
e a Rua Maria Paula, com 15 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade
passando a 2,4 carros por vaga totalizando 7
carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 26/09/16
Portaria nº 197/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº 2891 (C.L.P.

13.14.023-0) para estacionamento de Táxi, cate-
goria comum, na Rua Dr. Ferreira Lopes, lado
par, entre a Rua Moliére e a Rua Sócrates, perfa-
zendo 15 metros de extensão útil, capacidade
para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3 car-
ros por vaga.

Portaria nº 198/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3067 (C.L.P.

06.18.004) para estacionamento de táxi, catego-
ria Preto, na Rua Engenheiro Sidney Aparecido
de Moraes, complexo Metro Itaquera, entre a
Av. José Pinheiro Borges e a Rua Dr. Luiz Ayres
(Radial Leste), com 15 metros de extensão, ca-
pacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual
a 3 carros por vaga.

Portaria nº 199/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3070 (C.L.P.

06.024.014) para estacionamento de táxi, cate-
goria comum, na Avenida dos Metalúrgicos, lado
ímpar, entre Rua Santo Rizzo e a Rua Senador
Nelson Carneiro, em baia própria, perfazendo
10 metros de extensão útil, capacidade para 2
vagas, índice de rotatividade igual a 4,5 carros
por vaga, totalizando 9 veículos.

Portaria nº 200/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3068 (C.L.P.

17.08.144) para estacionamento de táxi, catego-
ria comum, na Rua Ministro Jesuino Cardoso,
lado par, altura do nº 454, entre a Rua Ramos
Batista e a Rua Ferreira de Souza, com 45 metros
de extensão, ressalvados 21 metros de guias re-

baixadas e utilizadas, perfazendo uma extensão
total útil de 24 metros, capacidade para 5 vagas,
índice de rotatividade igual a 5 carros por vaga
totalizando 25 carros.

Portaria nº 201/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Livre (C.L.P. 17.04.511)

para estacionamento de táxi, categoria comum
rádio, na Alameda Sarutaiá, lado impar, altura do
nº 381, entre a Alameda Campinas e a Alameda
Joaquim Eugênio de Lima, com 15 metros de ex-
tensão, capacidade para 3 vagas.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/09/16
Portaria nº 208/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Livre (C.L.P. 03.02.502)

para estacionamento de táxi, categoria comum
rádio, na Praça Agente Cícero, entre Rua Dr.
Almeida Lima e a Avenida Rangel Pestana, à 90º,
com 4 vagas.

Portaria nº 209/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3072 (C.L.P.

17.10.092) para estacionamento de táxi, catego-
ria comum, na Rua Guilherme Barbosa de Melo,
lado par, entre Praça General Gentil Falcão e a
Avenida das Nações Unidas, com 20 metros de
extensão, capacidade para 4 vagas, índice de
rotatividade igual a 3 carros por vaga.

Portaria nº 210/16 - DTP. GAB.
Reduz o espaço físico e aumenta o índice de

rotatividade do Ponto Privativo nº 763 Terminal
Rodoviário Tietê (C.L.P. 02.04.006) para estaci-
onamento de táxi, categoria especial, que conta
com 8 segmentos. 1º e 2º segmento: localizados
juntos à plataforma de embarque, com 100 metros
de extensão, ressalvados 6,57 metros para

lombofaixa, perfazendo 93,43 metros de ex-
tensão útil e capacidade para 19 vagas; 3° Seg-
mento: na Rua Eudoro Lemos, com 90 metros
de extensão e capacidade para 18 vagas; 4° Seg-
mento: na Rua Eudoro Lemos, em baia pró-
pria, com 15 metros de extensão e capacidade
para 3 vagas; 5° Segmento: na Rua Eudoro Le-
mos, com 100 metros de extensão e capacidade
para 20 vagas; 6º Segmento: na Av. Otto
Baumgart, com 140 metros de extensão e capa-
cidade para 28 vagas; 7° Segmento: na Traves-
sa Simis, entre a Av. Otto Baumgart e a Rua
Anna Papini Guaranha, com 60 metros de ex-
tensão útil e capacidade para 12 vagas; 8° Seg-
mento: na Travessa Simis, com 15 metros de
extensão e capacidade para 3 vagas; Extensão
Total do Ponto: 513,43 metros. Capacidade:
103 vagas; Índice de Rotatividade: 2,83 carros
por vaga, totalizando 291 permissionários.

Portaria nº 211/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo nº 1497 (C.L.P.

08.02.027) para estacionamento de táxi, catego-
ria comum, na Rua Itapira, lado par, entre Av.
Alcântara Machado e a Rua da Mooca, com 15
metros de extensão útil, capacidade para 3 vagas.

Portaria nº 212/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3071

(C.L.P. 08.02.10) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Itapira, lado
par, entre Av. Alcântara Machado e a Rua
da Mooca, com 20 metros de extensão útil,
capacidade para  4  vagas ,  índice  de
rotatividade igual a 2,5 carros por vaga,
totalizando 10 permissionários.



FOLHA DO MOTORISTA Página 20 de 04 a 17 de outubro de 2016



FOLHA DO MOTORISTA  Página 21de 04 a 17 de outubro de 2016

Só faça inventário de taxista
com advogados especializados

Optar por fazer inventário de taxista
com advogados que não são
especializados na categoria pode ser
sinônimo de grandes prejuízos. Isso
porque erros em inventários podem
levar à perda definitiva do alvará, e a
correção de documentos é um proce-
dimento que leva tempo e dinheiro.

Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indi-
car 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 trans-

Erros em inventários podem

levar à perda definitiva do alvará

ferência de alvará deve ser feita em
até três anos; depois desse tempo o
alvará entra em processo de caduci-
dade. Para antecipar a transferência
o advogado, após dar entrada no in-
ventário, 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 aten-
dimento é realizado para sócios e não
sócios, somente com hora marcada.

Rua Napoleão de Barros 20 -

Vila Mariana

Telefone: 2081-1015
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O juiz Valentino Aparecido de
Andrade, da 10ª Vara de Fazenda
Pública, determinou que a Prefeitura
de São Paulo fixe o número de veí-
culos particulares que trabalham com
aplicativos na capital. A decisão foi
tomada em 27 de setembro, e a Pre-
feitura tem 30 dias para atender a jus-
tiça, com multa diária de R$ 500 mil
em caso de descumprimento. Cabe
recurso da decisão.

Uber, Cabify e outras empresas já
cadastradas para prestar atendimen-
to aos passageiros em carros parti-
culares por meio de aplicativos foram
afetadas diretamente pela decisão.

Justiça manda Prefeitura limitar
número de veículos do Uber nas ruas

Multa diária será de R$ 500 mil caso

Prefeitura não cumpra exigência.

Decisão atinge também outros aplicativos.

Segundo a prefeitura, desde a data da
regulamentação até o dia 19 de setem-
bro rodaram na cidade 4.917 carros
particulares chamados por aplicativos,
o que está dentro do que foi proposto
pelo decreto que regulou o sistema.

A decisão da justiça deixou a cargo
da administração municipal a decisão
de quantos carros particulares poderão
trabalhar com aplicativos na cidade, e
não fixou um número máximo de veí-
culos. Além disso, caso a Prefeitura não
atenda às exigências judiciais, o decre-
to que permitiu a operação dos apps
se tornará nulo, e os veículos particula-
res que fazem o transporte individual de

passageiros voltarão a ser ilegais.
Juiz diz que decreto criou

desigualdade entre taxistas

e aplicativos

Em sua decisão o juiz Valentino
Aparecido de Andrade
afirmou que o decreto
da Prefeitura que lega-
lizou o transporte indi-
vidual de passageiros
em carros particulares
criou uma desigualdade
entre taxistas e motoris-
tas do Uber.

“Se a municipalidade
de São Paulo conside-
rou que o serviço da ré
UBER é um serviço
que é objeto de
regulação, tanto quan-
to o do táxi, não pode-
ria tolerar ou incentivar
que a concorrência se
dê em condições de
desigualdade, como fez

quando deixou de impor um limite no
número de veículos, deixando sem qual-
quer regulação essa matéria, o que além
de criar um regime de desigualdade com
os taxistas (que operam em um de-
terminado limite de veículos, fixado
esse limite em Lei), não encontra
nenhum justo motivo que pudesse
legitimar essa opção”.

Ainda segundo o magistrado a ad-
ministração petista “não considerou as-
pectos de importância à matéria, dei-
xando de impor àqueles que realizam
essa atividade as mesmas exigências
que faz submeter os taxistas, criando
uma situação de desigualdade que fa-

vorece a concorrência desleal”.
Haddad quis proibir sociedade de

saber quantos carros  articulares

estão rodando nas ruas

Ao publicar o decreto que permi-
tiu a operação dos carros particula-
res por meio de aplicativos, o prefei-
to Fernando Haddad garantiu que es-
tariam nas ruas somente a quantidade
de carros equivalente a 5 mil táxis. Se-
gundo ele, isso evitaria uma concor-
rência desleal aos 37 mil taxistas da
cidade.

Porém, no último dia 16 de setem-
bro Haddad publicou no Diário Ofi-
cial que as informações sobre a quan-
tidade de motoristas e de carros dos
apps seriam mantidas em sigilo. Se-
gundo a Prefeitura, a ideia era garan-
tir a proteção de segredos comerciais
das empresas de aplicativos.

Após críticas, no dia seguinte a de-
cisão foi revogada. O prefeito afirmou
que o CMUV (Comitê Municipal de
Uso do Viário) considerou a restrição
aos dados irregular, e caberá à Co-
missão Municipal Acesso à Informa-
ção decretar ou não o sigilo das in-
formações.

Respostas

A Prefeitura de São Paulo
afirmou, em nota, que está den-
tro da legislação e que ainda não
foi intimada sobre decisão.

O aplicativo Uber afirmou
que impor limites tira a opor-
tunidade de milhares de mo-
toristas parceiros de usar a
tecnologia para gerar renda
às suas famílias.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS
Pirell i  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
COLOCAÇÃO 2° TITULAR / 2°
MOTORISTA – Transferência de

alvará – Consultaria e Administração.

Waldemar Mendes – Rua: Siqueira

Bueno, 2181 – sala: 3 – Mooca –

Fone: 9.8585-5988 / 9.4714-6922.

COMPRO CARRO USADO, EM
BOM ESTADO – Waldemar

Mendes – Rua: Siqueira Bueno,

2181 – sala: 3 – Mooca – Fone:

9.8585-5988 / 9.4714-6922.

PROCURO CO-TITULAR
URGENTE -Preciso trabalhar

urgente !

Tratar Tels.: (11) 96828-1200/7726-

4620.

ALUGO ALVARÁ 15/16 s/ ponto

e s/ carro branco Tratar Fone:

9.6916-4724 (whatsapp)

TRANSFIRO ALVARÁ l ivre

Tratar Fone: (15) 9.8124-8742

(whatsapp).

VENDO CLASSIC 2012/2013

Procuro co-proprietario Tratar

Fone: 9.7341-9730 c/ Fabio.

ALVARÁ LIVRE- Alugo urgente -

Tratar Tel.: (11) 7820-4320

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
para trabalhar c/ alvará, ponto livre  -

carro 2016 Tratar Fone: 9.9972-2621

C/ Hilton.

TRANSFIRO OU ALUGO alvará c/

ponto R: Pedroso de Morais c/ Artur

de Azevedo Pinheiros Tratar Fone:

3901-5923 / 9.9646-4774 c/

Rodrigues.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-

Tratar Tel.: (11) 96828-1200/7726-

4620.

VENDE-SE FOCUS 2009, ponto

prox. Paulista, ótimo local para

trabalhar Tratar Fone: 9.4770-0934

c/ Dino.

OFEREÇO-ME c/ preposto ou 2°

motorista, 30 anos de experiência,

casa própria c/ garagem Tratar Fone:

9.8300-3085 c/ Cassio.

TRANSFIRO ALVARÁ sem ponto,

ou alugo alvará Tratar Fone: 9.9899-

0910 c/ Aguinaldo (whatsapp).

PROCURO 2° MOTORISTA p/

região Central, frente ao Metro

Anhangabau. Vendo Voyage 2011,

Confortline, 1.6, Baixa Km. Tratar

Fone: 9.8495-0777 (oi) / 3931-1505

c/ Jorge.

VENDO SPIN E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO -Tratar Tel.: (11)

7726-4620.

ALUGO ALVARÁ c/ ponto na Berrini

Tratar Fone: 9.6860-9659 c/ Rudel.

ALUGO ALVARÁ 2013 Tratar Fone:

9.8308-7742 c/ Gilberto.
VENDO VOYAGE E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels:
(11) 7820-4320/96828-1200.
VENDO SPACEFOX E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels.:

(11) 96828-1200

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

Nome: Emerson Racclatti

Portador do CPF

112.006.358-25 RG

20.754.344-6. A carta do IPI

Processo n° 11610.728845/

2013-24 liberado dia 27/10/

2014. O mesmo ano  foi

feito o pedido do ICMS (

ele não tem o n° do

processo).

A primavera chegou e com ela a
preocupação com alergias
provocadas pelas condições climáti-
cas. Para os taxistas o carro pode ser
fonte dessas alergias caso o filtro de
ar não esteja em boas condições.

Especialistas dizem que crises de
rinite alérgica, asma e conjuntivite
podem ser mais recorrentes por con-
ta da mudança de estação e da maior
presença de pólen no ar. Por isso, in-
dicam algumas formas de se evitar a
manifestação da doença, como man-
ter janelas de casa e do carro sempre
fechadas, não utilizar o ar-condicio-
nado abaixo de 23º e sempre manter

Chegada da primavera
pede atenção aos

filtros de ar dos carros
Item pode provocar problemas de saúde

os filtros do carro limpos e com pro-
dutos de qualidade.

André Gonçalves, consultor técni-
co da MANN-FILTER, explica que o
filtro do automóvel passa a ter uma
importância maior neste cenário. “Este
é um item que é esquecido pela maio-
ria das pessoas na hora da manuten-
ção. Sempre trocam o filtro do ar, do
óleo, do combustível, mas acabam es-
quecendo deste que afeta diretamente
a saúde das pessoas”.

Existem dois tipos de filtros de ca-
bine disponíveis no mercado. O con-
vencional e o de carvão ativado. “Todo
carro, independentemente de ter ar-

condicionado ou não, possui este fil-
tro. Alguns aceitam os dois tipos, ou-
tros aceitam apenas um deles, mas é
fato que necessitam de atenção, prin-
cipalmente em uma estação do ano
como a primavera”, explica.

No caso do filtro de cabine com
carvão ativado, além do pólen e de
outras impurezas do ar, ele também

atua contra odores e gases tóxicos
oriundos do exterior. “O ar dentro do
carro fechado já é bastante compro-
metido pelo gás carbônico produzi-
do pelo organismo humano. Evitar
que ele fique ainda pior é essencial
para a saúde das pessoas” afirmou o
consultor.

Redação Folha do Motorista RJ
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Trabalhar e voltar para a casa em
segurança é o desejo de todos. Para
os profissionais que trabalham nas
ruas, como os taxistas, ter uma
câmera instalada no carro traz
mais tranquilidade, para ele pró-
prio e sua família.

De um modo simples e acessível
é possível ter a garantia de não ser
vítima da violência: um celular, com
câmera, capta as imagens de todos
que entram no veículo. As gravações
ficam armazenadas em um servidor,
e podem ser solicitadas em caso de
necessidade.

Câmera no táxi: tenha
segurança em seu trabalho

Além disso, tudo o que acontece
dentro do carro pode ser acessado pela
internet, pelo taxista ou por seus fami-
liares. Para garantir a privacidade o
contratante se compromete a não utili-
zar as imagens, exceto em casos de
violência, (quando as gravações pode-
rão ser entregues à polícia).

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 iden-
tificado com facilidade.

Foto: Mário Sergio de Almeida

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

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.
9.5991-7011(TIM) 9.8917-
5014 ( claro) – Tel: 2578-

4519 – Recado.




