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30 mil motociclistas já
morreram neste ano
vítimas de acidente
de trânsito

Foto: Cláudio Rangel

FESTA DO TAXISTA

Aferição, final
5 de placas

Foto: Divulgação

De acordo com os dados
das indenizações do
seguro DPVAT
divulgados pela
Seguradora Líder, 143
mil pessoas foram
vítimas da violência no
trânsito. 30 mil
motociclistas morreram
no primeiro semestre de
2012. Os táxis estão
entre os menos
envolvidos nesses
acidentes. Pág. 2

Cooperativas de táxis do Rio realizaram a tradicional festa da categoria
na sede do São Cristóvão Futebol e Regatas em 11 de agosto, que pelo
37º ano seguido, contou com muito churrasco, samba e a sétima vitória
da equipe da cooperativa Aeros Dumont, que venceu o torneio de futebol
entre cooperativas. Pág. 10

Taxista valorize
o seu dinheiro

A prorrogação do benefício para os taxistas
ocorreu na 146ª reunião do Confaz, realizada em
22 de junho, em Maceió (AL). Salomão Pereira,
editor deste jornal e o presidente da Federação
dos Taxistas de São Paulo, José Fioravanti,
fizeram o pedido ao governador Geraldo Alckmin
durante o Feirão do Táxi realizado na festa de
aniversário da Folha do Motorista, em 14 de abril,
na cidade de SP. Pág. 14

Se for comprar, trocar de carro
ou fazer qualquer serviço em seu
táxi, consulte os anunciantes da
Folha do Motorista. Sua
preferência nos orgulha. Prezado
anunciante: Uma linha na Folha
do Motorista, dá mais resultado
do que páginas em outro jornal.
À Redação agradece. Para
anunciar, ligue
(21) 2252-6071.

Foto: Cláudio Rangel
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Para agendar a vistoria,
o taxista pode acessar a
página do Ipem-RJ (www.ipem.rj.gov.br) ou
pelos telefones (21)
2332-4185 ou 0800282-3040, de segundafeira a sexta-feira, das
9h às 17h. A vistoria
dos taxímetros será
realizada no Autódromo
Nelson Piquet, na Barra
da Tijuca. O Instituto
pretende aferir mil
taxímetros por dia. Pág. 5
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30 mil motociclistas já morreram
neste ano em acidente de trânsito
* Motociclistas lideram estatísticas de liberação do DPVAT por
morte no trânsito
* Táxis estão entre os menos
envolvidos em acidentes
Nos seis primeiros meses deste ano o número de vítimas de aci-
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dentes de trânsito no Brasil supera
em 31% o total registrado em 2011,
com destaque para as motocicletas.
De acordo com os dados das indenizações do seguro DPVAT divulgados pela Seguradora Líder, 143 mil
vítimas da violência no trânsito pessoas ficaram inválidas e
cerca de 30 mil morreram apenas no primeiro
semestre de 2012. Os táxis estão entre os menos
envolvidos nesses acidentes.
O levantamento estatístico preocupa os especialistas de trânsito. Os
automóveis representam
60% da frota nacional.
Apesar da maioria, as indenizações pagas por
morte envolvendo acidentes com automóveis

– incluindo táxis – representam 44%
do total. O dado negativo está com
as motocicletas. Elas representam
27% da frota nacional e são responsáveis por 42% das indenizações do
DPVAT por morte em acidentes.
No total de casos envolvendo
mortes e invalidez os acidentes com
motocicletas representaram 69% das
indenizações, frente 25% relativos a
ocorrências envolvendo automóveis.
Os demais casos foram referentes às
categorias caminhão, ônibus e
micro-ônibus. Os motoristas representam 59% das indenizações, seguidos pelos pedestres (24%) e passageiros (17%).
O diretor-presidente da Seguradora Líder DPVAT, Ricardo Xavier,
ressalta que é preciso uma grande
campanha de conscientização dos
efeitos da violência no trânsito:
“Focando nos casos que termina-
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ram em morte, por exemplo, os motoristas foram os mais indenizados
da categoria motocicleta. Nos acidentes envolvendo outros tipos de
veículo, os pedestres foram os mais
atingidos. É um dado que sinaliza
que ninguém está imune a um acidente de trânsito. O motociclista,
naturalmente mais suscetível, é a
grande vítima das motos. Já os pedestres são mais atingidos por
carros, caminhões e ônibus. Ou
seja, a violência no trânsito é um
tema que envolve toda a sociedade, por isso requer um debate
conjunto”, disse.
As estatísticas apontam ainda
que 23% dos acidentes indenizados
ocorreram ao anoitecer, entre as
17h e 20h, horário pico das ocorrências. O menor índice, 11%, foi
registrado ao amanhecer, entre 6h
e 9h.
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A administração pública pode ser encarada de diversas formas. Quando polarizamos a discussão, reunimos as idéias em dois grandes conceitos: priorizar as
inclinações naturais da população ou impor ideias consideradas padrões em locais tido como desenvolvidos.
Não é fácil. Há aqueles que tentam impor um serviço de táxi com base em
conceitos vindos do exterior. Costumam citar Nova Iorque, Paris, Londres, como
cidades que possuem um ‘padrão ideal’ de serviço. A partir daí, tratam de copiar
procedimentos daquelas localidades. A ideia é impor, de cima para baixo, procedimentos vindos de fora. E sempre com a análise de que estamos errados. Tudo
que vem de fora está correto.
Há outra corrente que reconhece as dificuldades naturais de nossa sociedade
e procura fazer com que ela se desenvolva. A ideia central é fazer evoluir o que
existe. Dessa forma, muitas soluções surgem de forma inovadora. A cultura local é preservada e cresce com a participação de todos.
Vivemos um momento político. A sociedade politizada do Rio já sabe reconhecer as propostas apresentadas, as ações dos governantes, tudo que pode alterar a vida de cada cidadão. Sabemos que por traz de uma proposta ou uma decisão existem muitos fatores. Fatores esses ora ocultos, ora revelados.
A praça do Rio convive com um desses fatos. Cerca de 22 mil motoristas
auxiliares vivem a expectativa de ganhar uma permissão de táxi. Notícia divulgada
sem confirmação é boato. Boatos são considerados ‘a rádio-corredor’ e muitas
vezes são ideias plantadas com segundas intenções. É preciso ter cuidado. É
preciso ter o pé no chão antes de afirmar que milhares de motoristas receberão
autonomias.
É com este pensamento que trabalhamos. Pretendemos informar o correto ao
taxista, apesar das dificuldades. Segundo a movimentação da Prefeitura, não se
sabe ao certo o real posicionamento da praça carioca. Quando foi provocada, a
Prefeitura publicou o nome dos motoristas auxiliares em exercício. É um bom
começo. Mas estamos longe de um serviço ideal.
No passado, a SMTR tinha gráficos detalhados sobre a realidade do táxi
carioca. Não é algo que veio do exterior. Mas sim, algo nosso, construído por
funcionários dedicados e com experiência no setor de táxi. Informações sobre
modelo de automóveis, sexo do taxista, idade, tempo de serviço, tudo isso era
facilmente coletado – no século passado.
Hoje temos a informática a favor. Muitos recursos disponíveis. Não há motivo para que em plena era da informação nada saibamos sobre a radiografia do
táxi carioca.
Utilizar esses recursos para organizar a praça de hoje é uma ação urgente que
precisa ser implantada. Com isso, teríamos mais uma ferramenta para fazer evoluir o serviço de táxi do Rio de Janeiro.
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Especialistas alertam
para o cansaço ao dirigir
por horas seguidas
Muitos acidentes de trânsito são
provocados por excesso de trabalho
Foto: Cláudio Rangel

Psicóloga Maria José da Silva Amaral autografa livro.

Cansaço por excesso de trabalho
equivale à embriaguez ao volante.
Especialistas dizem que dirigir por
quatro horas seguidas provoca a
mesma desatenção de uma pessoa
embriagada. O difícil é fazer parar
um motorista auxiliar ou mesmo um
permissionário que precisa guiar por
15 horas seguidas a fim de conseguir o dinheiro necessário para cumprir suas metas.
De acordo com o diretor-presidente da Seguradora Líder DPVAT,
Ricardo Xavier, o cansaço é de difícil detecção, ao contrário da embriaguez. Apesar do conhecimento da
jornada de trabalho do taxista, os
acidentes envolvendo a categoria
estão no mesmo nível dos motoristas particulares.
A psicóloga e escritora Maria José
da Silva Amaral participou da implantação da Lei Seca no Rio de Janeiro,
quando atuou no Núcleo de Apoio às
Vítimas de Trânsito - um projeto do
Detran/RJ. Ela alerta para o problema:
“Tudo na vida tem um limite. O
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próprio motorista tem que dar conta desse limite. Às vezes, a pessoa
se desespera ao tentar ganhar a vida
e ultrapassa os limites. O organismo diz quando tem que parar, mas
a pessoa ultrapassa teima e realmente o resultado não pode ser
bom”, disse.
Maria José é autora do livro
“Seguindo a Estrada: Trajetória de
Perdas Repentinas/Precoces no
trânsito”, com depoimento de parentes de vítimas da violência do
trânsito. Vítimas como ela, que
perdeu a mãe e a filha de quatro
anos em um desses crimes.
“Minha
intenção
era
descongestionar o sentimento das
pessoas que estavam sofrendo nessa sociedade que não dá muito ouvido à vítima. Trabalhamos isso
tentando fazer com que o livro sirva de instrumento para que a sociedade possa se sensibilizar. Tenho
certeza que ler um livro dessa natureza vai mexer mais do que mandar uma cesta básica”, disse.
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Aferição de taxímetros prossegue no
Rio de Janeiro com placas final 5
Ipem-RJ pretende vistoriar mil taxímetros por dia
Para agendar a vistoria, o taxista
pode acessar a página do Ipem-RJ
- (www.ipem.rj.gov.br) ou pelos
telefones (21) 2332-4185 ou 0800282-3040, no horário das 9h às 17h,
de segunda-feira a sexta-feira. A
vistoria dos taxímetros será realizada no Autódromo Nelson Piquet,
na Barra da Tijuca. O Instituto pretende aferir mil taxímetros por dia.
Os documentos necessários a
serem apresentados são: I. Certificado de Verificação de Taxímetro
do exercício atual ou imediatamente anterior; II. Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), do exercício atual
ou imediatamente anterior; III. Certificado de Segurança Veicular
(CSV) para veículos movidos a
gás natural veicular (GNV), dentro
da validade e com foto do veículo;
IV. Guia de Recolhimento da
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União – GRU no valor corrente, com
autenticação ou comprovante de
pagamento de acordo com o a
Lei nº 9.933/1999, atualizada pela
Tabela de Taxas de Serviços
Metrológicos vigente. V. Cartão de
Identificação do Permissionário ou
Auxiliar; VI. Selo “Vistoriado” do
exercício anterior afixado no parabrisa dianteiro; VII. Selo de Lacre
numerado retirado do taxímetro e
caixa; VIII. Original e cópia de comprovante de endereço do titular; IX.
Declaração contendo endereço de
correspondência caso este não seja
o declarado no Inciso VIII deste Artigo; X.
Comprovante de
agendamento impresso; XI. Guia de
execução de serviços da oficina
permissionária; XII. Tabela original do Órgão Municipal responsável pela sua emissão ou documento congênere.

Veja abaixo o calendário de aferição:
DATA
3/9/2012
4/9/2012
5/9/2012
6/9/2012
10/9/2012
11/9/2012
12/9/2012
13/9/2012
14/9/2012
17/9/2012
18/9/2012
19/9/2012
20/9/2012
24/9/2012
25/9/2012
26/9/2012
27/9/2012
28/9/2012
1/10/2012
2/10/2012
3/10/2012
4/10/2012
5/10/2012

DIA
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
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TIPO

PLACA
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final
Placa final

5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
0
0
0
0
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Prefeito Eduardo Paes regulamenta
lei do táxi no município do Rio
SMTR terá que elaborar lista de auxiliares para permissões cassadas

No dia em que o Rio parou por
causa da carreata de quatro mil vans
contra as determinações da SMTR,
o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, regulamentou a lei sancionada por ele mesmo e que legalizava a atividade de taxista com
base na lei federal. O novo decreto
tem data de 15 de agosto e estabelece normas para a exploração do
Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município do Rio de Janeiro. As transferências de permissão estão liberadas e a novidade é a
criação de uma lista de espera formada por motoristas auxiliares aptos a receber as permissões cassadas.
Pressionado por manifestações,
Eduardo Paes dizia na Rádio Band
News FM que nos tempos atuais
não era mais possível a concessão
de permissões em época de eleições, tanto de táxi quanto de vans.
Ao mesmo tempo, taxistas revelavam o temor de integrantes da
SMTR, temerosos em ver protestos semelhantes por parte de
taxistas. Os representantes da Secretaria sempre disseram e continuam dizendo que não existem as
três mil permissões cassadas a serem distribuídas.
Até o final de setembro de 2012,
a SMTR deverá dizer quantas permissões cassadas estão em condições
de serem redistribuídas aos motoristas auxiliares. No dia da assinatura
do Decreto, a Secretaria ainda desconhecia o real número de permissões, pelo menos oficialmente.
Veja abaixo a íntegra da regula-
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mentação do táxi carioca:
DECRETO Nº 36112 DE 15 DE
AGOSTO DE 2012
Regulamenta a Lei nº 5.492, de
19 de julho de 2012, que estabelece
normas e condições para exploração
do Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro – Táxi no Município do Rio
de Janeiro e dá outras providências.
O PREFEITO DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas
pela legislação em vigor,
CONSIDERANDO o disposto na
Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, que regulamenta a profissão de taxista,
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o disposto na Lei
nº 5.492, de 19 de julho de 2012, que
estabelece normas e condições para
a exploração do Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de
Aluguel a Taxímetro – Táxi,
CONSIDERANDO o disposto no
art. 218 da Lei Complementar nº 111,
de 1º de fevereiro de 2011, na Lei nº
3.123, de 14 de novembro de 2000,
a Lei nº 5492, de 19 de julho de 2012,
bem como no Decreto nº 3858 de 12
de maio de 1970, com as alterações
posteriores,
DECRETA:
Art.1º A cessão do direito de uso
de permissão-autorização para operar o Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de Aluguel a
Taxímetro – Táxi - do seu titular para
pessoa devidamente habilitada, assegurada pelo art. 3º da Lei nº 5492,
de 19 de julho de 2012, bem como
as permissões-autorizações já concedidas pela Lei nº 3.123/00, ainda
que endentes de regularização na Secretaria Municipal de Transportes –
SMTR por seus titulares, não afetam o universo de permissões-autorizações já existentes e, por
conseqüência, não contrariam os
dispositivos dos artigos 1º e 2º da
Lei ora regulamentada.
Parágrafo único. A cessão do direito de uso de permissão-autoriza-

ção para operar o Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de
Aluguel a Taxímetro – Táxi - do seu
titular para pessoa devidamente habilitada somente será autorizada se
atendidos todos os requisitos e condições exigidos pela SMTR, na qualidade de Órgão Gestor.
Art. 2º. Ao titular da permissãoautorização para operar o Serviço
deTransporte de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro – Táxi é
facultado o direito de registrar até dois
motoristas auxiliares, desde que devidamente habilitados e que atendam a
todas as demais condições e exigências impostas pelo Poder Público.
Art. 3º. Em caso de falecimento
do motorista profissional de táxi, o
direito de uso da permissão-autorização será transmitido para seu cônjuge, que poderá requerê-lo no prazo de dezoito meses, a contar da data
do óbito do titular, desde que devidamente habilitado e que atenda a
todas as demais condições e exigências impostas pelo Poder Público.
§ 1º. Na ausência do cônjuge, o
direito de uso da permissão-autorização poderá ser requerido por pessoa expressamente autorizada em
vida pelo titular, no mesmo prazo e
condições dispostos no caput.
§ 2º. Na falta do cônjuge ou de
pessoa expressamente autorizada em
vida pelo titular, idêntica faculdade poderá ser exercida no mesmo prazo pelos demais herdeiros,
na ordem de sucessão prevista na
legislação civil.
§ 3º. Havendo divergência entre
herdeiros, a permissão-autorização
ficará bloqueada, pelo prazo referido caput, até que a questão seja dirimida pelas vias competentes.
§ 4º. Caso o beneficiado com a
transmissão do direito de uso da permissão-utorização, por motivo de
falecimento do titular, não preencha
as exigências impostas pela legislação, ser-lhe-á facultado o atendimento da condição de habilitação e de
todas as demais exigências e condições relacionadas à prestação do ser-
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viço, no prazo máximo de dezoito
meses, a contar da data do óbito do
titular, sob pena de caducidade
(cassação).
§ 5º. Durante o período concedido para atendimento das exigências de habilitação e outras, na forma do parágrafo anterior, será autorizado o registro de motorista
auxiliar, desde que atenda as condições e exigências impostas pelo
Poder Público.
Art. 4º. A SMTR publicará no
prazo máximo de sete dias a
listagem com o nome dos motoristas auxiliares, em ordem de antiguidade, que poderão postular as permissões-autorizações de que tratam
o art. 6º da Lei nº 5.492/2012.
Art. 5º. A SMTR terá o prazo de
quarenta e cinco dias para efetuar
o levantamento do número total de
permissões-autorizações que tenham sido cassadas, para fins de
atendimento ao disposto no art. 6º
da Lei nº 5.492/2012.
Parágrafo único. Esgotado o prazo de quarenta e cinco dias de que
trata o caput, será publicado Decreto do Prefeito, indicando o número
total de permissões-autorizações
que tenham sido cassadas e convocando os possíveis beneficiários, na
ordem de antiguidade referida no
art. 4º deste Decreto, para que manifestem interesse na respectiva
permissão-autorização.
Art. 6º. Sempre quer houver a
cassação de permissão-autorização,
a SMTR deverá providenciar a convocação do possível beneficiário,
observada a ordem de antiguidade
e a listagem, devidamente
atualizadas, de que tratam o art. 4º
deste Decreto.
Art. 7º. Fica a SMTR autorizada a expedir os atos necessários ao
cumprimento do disposto neste
Decreto.
Art. 8º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2012;
448º ano da fundação da Cidade.
EDUARDO PAES
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Torneio Intertáxi de futebol society começa em 22 de setembro
Jogos serão realizados no Clube Pau Ferro
Está marcado para 18 de setembro o Congresso Técnico do campeonato Intertáxi de Futebol
Society de 2012. Os jogos começam dia 22, no Clube Pau Ferro, em
Jacarepaguá, com o patrocínio oficial da concessionária Squadra Rio,
do Grupo Eurobarra e organização
da Federação de Futebol Society do
Rio de Janeiro.

A final do torneio ocorrerá em 27
de outubro. Serão cinco sábados de
jogos. Não haverá atividade no dia
13 de outubro em virtude do feriadão do dia 12.
Trinta e nove equipes já estão
definidas. São elas:
Aeros
Dumont;
Rio
Metropolitan; Amarelinho; Roletáxi;
Américas; Rádio Táxi 2000; Bangu

Táxi Service; RT Service; Barca
Táxi; Santo Afonso Táxi; Barra
Service; Serv Mar; Barra Special;
Stop Táxi; Barra Táxi; Sulatáxi; Barra Town; Taquara Táxi; Central Barra; Táxi Cachambi; Coopamar;
Táxi Farme; Coopfácil; Taxi Lagoa; Cootramo; RT Táxi Meier;
Elite Niterói; Taxi Rio Carioca;
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Glicério Táxi; Táxi Tijuca; JPA
Táxi; Tele Táxi Barra; Libertáxi;
Tele Urca; Metro Táxi; Vitória
Táxi; Ouro Táxi; Xavier de
Brito e Recreio Táxi.
Os taxistas que desejarem informações sobre a Copa Intertaxi podem ligar para os telefones 78660196; 7881-3136 ou 7800-2989.
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Centenas de pessoas participam
da festa do taxista em agosto
Aeros Dumont vence pela sétima vez o torneio de futebol
Foto: Cláudio Rangel

Cooperativas de táxis do Rio realizaram a tradicional festa da categoria na sede do São Cristóvão Futebol e Regatas em 11 de agosto,
que pelo 37º ano seguido contou com muito churrasco, samba e a
sétima vitória da equipe da cooperativa Aeros Dumont, que venceu o
torneio de futebol entre cooperativas. E o desafio está lançado para o
próximo ano. Em 2013, a festa do Dia do Taxista já está marcada
para o dia 27 de julho, no mesmo local.
A comemoração durou o dia todo. Além da comida e da diversão
para crianças, os organizadores disponibilizaram espaço para uma
equipe médica. Taxistas e familiares puderam medir níveis de glicose
no sangue, pressão arterial e tomar conhecimentos de cuidados para
a saúde. A equipe foi coordenada pelo cardiologista André Triani,
que pela primeira vez participou e muito apoiou o evento.
Outra empresa apoiadora foi a Maistáxi, empresa produtora de
um aplicativo para celular que auxilia o pedido de corridas por telefone móvel. O serviço foi a novidade do evento. Em um estande no
clube os taxistas tomavam conhecimento do que há de mais moderno em termos de gestão e chamada de corridas.
Outra empresa apoiadora foi a AST Veículos. Ela marcou presença através de seu diretor, Amauri, sempre junto da categoria oferecendo os melhores automóveis para a praça, além do serviço de despacho de documentação. Amauri é um dos profissionais de qualida-
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de, sempre em apoio à categoria.
Silvia Lescault, da oficina Gás Imperial, e a Auto Taxímetro
foram outros apoiadores do evento. A Gás Imperial estreou a participação em eventos de taxistas, com muito sucesso.
O presidente da Aeros Dumont, Manuel, recebeu das mãos do
cardiologista André Triani o troféu Maistáxi pela conquista do torneio.
Em segundo lugar ficou com a Aerotáxi e o terceiro, com a Táxi Méier.
Este ano, os organizadores homenagearam a Folha do Motorista ao dar o nome do jornal aos troféus de melhor artilheiro e goleiro menos vazado. O troféu Folha do Motorista para o melhor artilheiro foi entregue a Cleuber, da Aeros Dumont, que marcou dois
gols. O troféu Folha do Motorista para o goleiro menos vazado foi
para Leandro, também da mesma equipe.
O presidente da Aeros Dumont, Manuel dos Prazeres Canelas,
está na praça desde 1968. Aos 71 anos ainda na ativa, ele revela
que a praça mudou muito desde a década de 1960:
“A qualidade melhorou. Hoje temos advogados, engenheiros, profissionais no ramo da praça. A qualidade dos táxis está melhor. A
nossa frota foi considerada a mais nova do
Rio. A idade média do
carro e de três anos. Já
estamos nos preparando
para trocar. Temos ainda carros top de linha
como Meriva, Zafira,
Doblô, etc. o taxista de
hoje tem nível elevado
e muitos falam até
três idiomas. Que no
próximo evento todos
estejam presentes, em
27 de julho de 2013”,
disse o heptacampeão
do torneio.
A Folha do Motorista parabeniza os taxistas pela festa e marcará
presença no próximo ano, quando a categoria comemorará o tradicional Dia do Motorista.

04/09/2012, 09:06
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Governo do Rio de Janeiro incentiva
produção de etanol no Estado
Fluminenses são os maiores consumidores de GNV do Brasil
O governador Sérgio Cabral reduziu de 24% para 2% o ICMS para
a produção de etanol no Rio de Janeiro. Com isso, o governo pretende elevar a produção em até sete
vezes e gerar seis mil empregos
diretos nos próximos cinco anos.
O decreto para incentivar a produção de etanol no Rio de Janeiro
foi assinado em 29 de agosto de
2012. O governo pretende tornar o
combustível mais competitivo do
Rio de Janeiro:

“Esse instrumento tem as funções
fundamentais de permitir que investidores venham para o Rio, reabram
antigas usinas, gerando empregos,
além de combater a sonegação fiscal. Num prazo de três a quatro anos
vamos ver a indústria do etanol no
estado, que já foi a maior do Brasil
na década de 70, florescer novamente”, disse Cabral.
Com a redução de ICMS o governo do estado pretende ampliar os
investimentos na indústria

canavieira, incrementando a produção local. Na última safra, foram produzidos cerca de 70 milhões de litros de etanol, o que representa apenas 0,5% da produção nacional, de
14 bilhões de litros.
De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Julio Bueno, o Rio de Janeiro
consome em média 0,5% da produção nacional, o que demonstra
espaço para crescer e atender a
essa demanda.

De acordo com o Sindicato das
Distribuidoras de Combustíveis
(Sindicom), a demanda por gasolina cresceu 57% nos anos de 2010 e
2011, e este ano já aumentou 13%
em relação ao ano passado. O
Rio de Janeiro é líder no consumo de Gás Natural Veicular
(GNV), com a maior frota de
veículos movidos pelo combustível das Américas, com cerca de
600 mil metros cúbicos consumidos diariamente.

Passageiros esquecem objetos com frequência nos táxis da Aeros Dumont
Balcão no Aeroporto facilita devoluções e cooperativa pede vaga em estacionamento
O jornalista Zeca Camargo esqueceu um laptop no interior de um
táxi da Aeros Dumont. Ligou para
a cooperativa e logo foi atendido.
Um taxista levou o computador até
a Rede Globo, onde o jornalista trabalha e o devolveu. Segundo Manuel dos Prazeres Canelas, presidente da cooperativa, esquecimentos como este ocorrem diariamente
entre os passageiros atendidos no
Aeroporto Santos Dumont. Todos
os objetos são devolvidos e este foi
um dos motivos usados para defender a organização do ponto de táxi
no aeroporto do Centro do Rio e
pedir à CET-RIO a devolução das
55 vagas de estacionamento retiradas dos taxistas para servir às comitivas internacionais da Conferência Rio + 20.
Durante o evento internacional,
o programa Táxi Boa Praça, da Prefeitura do Rio, aplicou rigor contra
os taxistas também no Santos
Dumont. Manuel conta que a luta
foi grande para garantir o espaço
dos taxistas no local:
“Vencemos a licitação para instalar um balcão no saguão do Aeroporto. A Prefeitura prefixou os
valores das corridas – um pedido
dos passageiros revelado em uma
pesquisa. Eles preferem saber o
valor que vão pagar antes de embarcar no táxi. Também criou va-
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gas para táxis credenciados ou não.
Quando o passageiro entra na viatura, damos a ele um tíquete que indica o número do carro. Com isso
ele facilmente identifica o carro
utilizado quando esquece um objeto”, explica.
E os objetos esquecidos são bem
variados. Manuel conta que passageiros costumam deixar até malas e
máquinas fotográficas no interior dos
táxis. Uma das máquinas foi devolvida para Manaus, por sedex:
“Por esse motivo, pedimos um
espaço na prefeitura para instalar um
balcão e controlar isso. Do contrário, de que maneira o passageiro iria
descobrir novamente um taxista que
o atendeu na Rua?” indaga Manuel.
Se o aeroporto tem fila de passageiros para pegar táxis, há fila de veículos prontos para atender. No espaço reservado aos carros
credenciados pela INFRAERO podem parar 420 táxis – 300 da Aeros
Dumont e 120 da Servmar, que presta serviço para a cooperativa. Em
outra baia param os táxis não
credenciados. O sistema tem sido
elogiado e pode ser levado a outros
pontos da cidade:
“Não falta carro para atendimento ao passageiro há dois anos. Quem
está na praça há muito tempo sabe
que existe maré boa, com muito serviço, e depois cai. Não podemos au-

Foto: Cláudio Rangel

mentar muito o número de carros no
local. No Santos Dumont não há
espaço para muito carro. A
rotatividade é muito grande. Mas há
momento em que há uma queda”,
explicou.
Apesar do esforço, a direção da
Aeros Dumont pede a devolução das
55 vagas de estacionamento que a
CET-Rio retirou na Praça Senador
Salgado Filho.
“Está péssimo. Do meio-dia até às
duas da tarde fica uma aglomeração

04/09/2012, 09:06

de 400 carros no local. A falta de
espaço gera confusão no ponto. A
CET prometeu devolvê-las em
julho, mas ainda não ocorreu. Os
guardas municipais multam
taxistas. Do local onde os carros estão até o ponto, o taxista
tem levado 15 minutos para chegar. Pedimos à Companhia Engenharia de Tráfego que solucione o problema o mais rápido
possível” solicita o diretor Antônio Rodrigues.
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Detro retira
veículos piratas
das ruas da Região
Metropolitana

Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) tiraram das ruas 16 veículos piratas, sendo sete kombis, cinco vans, três carros de passeio e um táxi. As ações de
combate ao transporte de passageiros sem autorização foram realizadas em 29 de agosto
e concentraram-se na Região Metropolitana, onde há maior incidência desse tipo de irregularidade. Equipes ainda atuaram na Região dos Lagos, em Cabo Frio, onde houve apreensão de duas vans, dois carros de passeio e um táxi.
São Gonçalo foi o município com mais veículos recolhidos, sete no total, sendo duas
vans e cinco kombis. Já na Baixada Fluminense, um particular fazendo lotada acabou
retirado de circulação em Duque de Caxias; uma van em Nova Iguaçu e uma kombi em
São João de Meriti. Na Capital, fiscais encaminharam ao depósito uma kombi na Pavuna.
O Detro realiza operações diárias no estado para combater o transporte irregular. A
multa por esse tipo de irregularidade é de R$ 2.275,20, mais a diária do depósito. O valor
Operações de fiscalização são constantes dobra em caso de reincidência. Denúncias podem ser encaminhadas à ouvidoria do órgão
pelo telefone: 2332-9535 ou pelo email para: ouvidoria@detro.rj.gov.br.
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Isenção do ICMS prorrogada
até 31 de dezembro de 2015
Em 14 de abril, durante visita do
governador de São Paulo, Geraldo
Alckmin, a festa de aniversário da
Folha do Motorista e ao Feirão do
Táxi, que contou com a participação de todas as montadoras,
o vereador Salomão Pereira, solicitou ao governador a prorrogação do ICMS, que venceria no
final deste ano.
Em pronunciamento Alckmin
declarou: “atendendo ao pedido do
vereador Salomão, encaminharei a
solicitação para a próxima reunião
do Confaz, prevista para o mês de
junho, assim antecipamos o benefício para os senhores taxistas trocarem seus carros com maior espaço de tempo.
Carro novo além de atender
melhor o passageiro ainda contribui com a redução de gastos com
manutenção. Tenho grande admiração por esta categoria, os senho-

Ediçao 671.p65

14

res são o cartão de visita de quem
chega a nossa cidade e prestam um
excelente serviço aos passageiros.
Com certeza, os senhores estão muito bem representados com o vereador Salomão Pereira”, declarou o
governador.
A prorrogação do benefício ocorreu na 146ª reunião do Confaz, realizada em 22 de junho, em Maceió
(AL). Mesmo tendo recebido oficio
encaminhado pelo presidente da Federação dos Taxistas do Estado de
São Paulo (Fetacesp), José
Fioravanti e Salomão Pereira da Silva, o governador já havia solicitado
a prorrogação.
“Eu não poderia deixar o benefício vencer, uma vez que o
carro é a ferramenta de trabalho
do taxista, por isso decidimos
antecipá-lo, conforme solicitação
do prezado amigo Salomão,
grande líder desta categoria. Em

2014 teremos a Copa do Mundo,
então é necessário que todos os condutores tenham o seu táxi em boas

condições para atender aos passageiros que virão de outros países”,
declarou Alckmin.

CONVÊNIO ICMS 67,
DE 22 DE JUNHO DE 2012
·
Publicado no DOU de 27.06.12
·
Ratificação Nacional no DOU de 16.07.12, pelo Ato Declaratório 11/12.
Prorroga disposições dos Convênios ICMS 38/01 e 04/08.
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 146ª reunião
ordinária, realizada em Maceió, AL, no dia 22 de junho de 2012, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº. 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o
seguinte
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2014, as disposições contidas no Convênio ICMS 04/08, de 4 de abril de 2008, que autoriza os Estados da Bahia, Piauí e do Rio Grande do Norte a conceder isenção do ICMS nas
operações e prestações destinadas às entidades que relaciona.
Cláusula segunda A cláusula décima terceira do Convênio ICMS 38/01, de 6 de
julho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Cláusula décima terceira O benefício previsto neste convênio entra em vigor a
partir da data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos até 30 de
novembro de 2015, para as montadoras, e até 31 de dezembro de 2015, para as concessionárias.”.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua
ratificação nacional.
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IPEM EM TIRAS

Arroz de Marisco
Modo de Preparo:

Ingredientes:
1 cebola média
4 colheres de sopa de azeite
4 tomates
1 caldo de peixe
500 gramas de mexilhão
400 gramas de arroz
500 gramas de camarão
50 gramas de margarina
2 dentes de alho picados
1 maço de coentros
sal
1 dose de vinho branco
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Limpe os mariscos,
descasque e coloque em
uma panela para cozinhar. Reserve. Em outra
panela refogue o azeite, o
alho, as cebolas e a manteiga, sem deixar queimar. Depois acrescente o caldo de
peixe e o vinho, assim que levantar
fervura coloque o arroz e deixe cozinhar por 12 minutos. Logo em
seguida, coloque na panela os mariscos, os camarões, o tomate picado e o coentro. Acrescente sal a
gosto. Deixe cozinhar por mais três
minutos. Bom Apetite!
Fonte: http://
www.gastronomias.com
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Transferência de permissão
de táxi em pauta no Senado
Senador Renan Calheiros diz que projeto é importante para taxistas
Foto: Divulgação

Leia a íntegra do projeto em tramitação no Senado

O senador Renan Calheiros
(PMDB-AL) foi designado relator
do projeto de lei que regula a transmissão de autorizações para a exploração do serviço de táxi no país
(PLS 253/09), de autoria do ex-senador Expedito Junior (RR). O projeto foi aprovado no Senado em
outubro de 2009, encaminhado à
Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações, e agora retorna à
Casa de origem para deliberação
em caráter terminativo.
Renan Calheiros disse que o projeto é muito importante para os
taxistas do Brasil, pois ajudará a

acabar com a informalidade que
marca hoje o mercado de autorizações para a exploração do serviço.
O senador observou que muitas vezes, na grande maioria das cidades,
a transferência de autorização ocorre à margem da legalidade, beneficiando pessoas sem qualquer qualificação profissional, o que implica
riscos para quem utiliza o serviço.
O projeto, disse Renan Calheiros,
tem objetivo de dar transparência às
transmissões das autorizações, com
base em requisitos técnicos de qualidade e segurança; determina que a
transmissão somente ocorrerá com

Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei nº 6.359-B de 2009 do
Senado Federal (PLS Nº 253/2009 na Casa de origem), que regula a transmissão, a
qualquer título, de autorização para a exploração de serviço de táxi.
Dê-se ao projeto a seguinte redação:
Altera as Leis nºs 12.468, de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30
de agosto de 1974; e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º A Lei nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, passa a vigorar acrescida dos seguintes
arts. 9º-A, 9º-B e 9º-C:
“Art. 9º-A A exploração de serviço de utilidade pública de táxi depende de autorização
do poder público local, que poderá ser outorgada a qualquer interessado que satisfaça os
requisitos estabelecidos em lei relativos à segurança, higiene e conforto dos veículos e à
habilitação dos condutores.
Parágrafo único. O poder público manterá registro dos títulos de autorização e dos veículos vinculados ao serviço de táxi.”
“Art. 9º-B A autorização para a exploração de serviço de táxi não poderá ser transferida
sem anuência prévia do poder público autorizatário, assegurado o direito de sucessão na
forma da legislação civil.
Parágrafo único. Após a transferência, a autorização somente poderá ser exercida por
outro condutor titular que preencha os requisitos exigidos para a outorga.”
“Art. 9º-C Em caso de transferência em decorrência de direito de sucessão, o novo
autorizatário sucederá o anterior em todos os direitos e obrigações decorrentes da isenção
tributária de que trata o art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995.”
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 1º ..............................
§ 1º Os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários contribuirão para o
Regime Geral de Previdência Social de forma idêntica à dos contribuintes autônomos.
§ 2º O contrato que rege as relações entre o autônomo e os auxiliares é de natureza
civil, não havendo qualquer vínculo empregatício nesse regime de trabalho.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação oficial.
CÂMARA DOS DEPUTADOS,
de junho de 2012.

anuência do poder público local; e
terá de atender a requisitos relativos à segurança, higiene e conforto dos veículos e qualificação
dos profissionais.
O serviço de táxi poderá ser exercido por qualquer pessoa, desde que

satisfaça os requisitos técnicos e de
segurança, e todo o processo de
transferência será feito às claras,
com fiscalização do poder público,
o que de acordo com o parlamentar
reduzirá os desvios, fraudes e
favorecimentos indevidos.

IBP promove curso de GNV no Rio de Janeiro
Conteúdo envolve aspectos técnicos e comerciais do gás natural
O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) abre inscrições para a décima
edição do curso de Gás Natural Veicular de 25 a 28 de setembro, no Rio de Janeiro. O programa
conta a evolução histórica dos combustíveis automotivos, avançando por disponibilidade, transporte, distribuição, equipamentos, abastecimento, regulamentação, estocagem, segurança e qualidade
do gás natural.
O público-alvo é formado por executivos e profissionais de empresas provedoras de serviços,
fabricantes de equipamentos, órgãos de governo, entidades de classe e interessados em aspectos
técnicos e de negócios do setor. O presidente da Associação Latino Americana de GNV, R. Fernandes,
é o coordenador técnico de um corpo docente formado por representantes de organizações como
Petrobras, Inmetro, Neogás, White Martins Cilindros, Abegás e CEG.
O curso será ministrado no Plaza Copacabana Hotel – Av. Princesa Isabel, 263, Copacabana, Rio
de Janeiro – RJ. Informações e inscrições através do site www.ibp.org.br.
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Assistência 24 horas, a melhor
opção para quem não tem seguro

Assistência 24 horas é a melhor
forma de se prevenir, ter tranqüilidade e conforto caso o seu veiculo
tenha alguma pane ou sofra um
acidente. Para você que não tem
seguro do seu veiculo por apenas
R$ 0,75 centavos ao dia seu carro
tem cobertura nacional para guincho, chaveiro 24 horas, pane seca,
pane elétrica, pane mecânica e troca de pneus etc. Não fique sem cobertura para o seu veiculo,mesmo
quem não quer ou não pode contratar um seguro precisa se precaver
contra
surpresas
indesejadas. Atualmente uma
guinchada particular não sai por
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menos de R$ 150,00 reais isso nos
grandes centros, em rodovias o valor sabe para R$ 250,00 chegando
até a R$ 300,00 reais e o pior, você
precisa desembolsar esse valor em
dinheiro e na hora. Contratando o
serviço de guincho oferecido pela
GNC Seguros, por apenas
R$ 0,75 centavos ao dia
você tem proteção durante
os 365 dias do ano 24 horas por dia para qualquer
tipo de pane que o seu veiculo venha apresentar. Não
deixe acontecer para tomar
as providencias, não passe
por isso, seja precavido, tenha a assistência 24 horas
da GNC Seguros. Aceita-

mos táxis veículos de passeio e utilitário sem a necessidade de vistoria
prévia. E tudo isso com rapidez eficiência e qualidade que você mere-

04/09/2012, 09:06

ce, 24 horas a sua disposição em
qualquer local do Pais. A GNC Seguros esta a mais de 10 anos no
mercado de seguros e assistência 24 horas sempre oferecendo serviços de qualidade.
Venha para a GNC Seguros e comprove a rapidez a eficiência e o comprometimento de nosso
atendimento.
A Contratação do
serviço de Assistência 24
horas poderá ser feita pelo
fone: (11) 5572-3000 em
nosso site:
www.gncseguros.com.br em
até 12 vezes no cartão de credito
ou se preferir venha nos visitar na
Rua Dr. Bacelar 21– Vila
Clementino São Paulo ao lado do
sindicado dos taxistas.
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Posto Campuscão continua promoção de prêmios da Cartela Mágica
Atendimento prioritário ao motorista de táxi é a regra do posto
O Auto Posto Campuscão, na
Rua Augusto Vasconcelos 1290,
Campo Grande, continua atendendo com exclusividade o taxista carioca e mantém promoções especialmente direcionadas aos motoristas de táxi que utilizarem os serviços do estabelecimento.
A promoção foi denominada de
Cartela Mágica. Nela, o taxista terá
registrado todos os abastecimentos
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feitos no posto, bem como os pontos relativos a cada serviço, como
abastecimento de combustíveis, entre outros.
Os pontos acumulados darão direito a descontos de até 50% em diversos serviços, como troca de óleo,
lavagens, além de troca por brindes
exclusivos da promoção:
“São descontos de 50% na troca
de óleo, no preço das lavagens, etc.”,

disse o gerente Vinicius.
O Auto Posto Campuscão oferece aos taxistas atendimento personalizado. O taxista conta com
cafezinho, funcionamento 24horas,
ducha grátis (abasteceu , lavou! ) e
serviços diversos. O abastecimento
de GNV conta com pressão boa e
preço competitivo.
“Eu gosto de trabalhar com
taxista. Queremos fazer do
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Campuscão o posto do taxista de
Campo Grande”, concluiu Vinícius.
Serviço:
Posto Campuscão
Rua Augusto
Vansconcelos1290,
próximo ao Oeste Show e ao
Hospital Rocha Faria.
Sac: 21 2413-0350
E-mail: campuscao@uol.com.br
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Funcionários da Prefeitura erram alfa de placa em cartão de permissionário
Taxista tenta a correção há três meses e tem suas vistorias impedidas
O taxista Cleio Alves Pereira teve
a placa de seu Meriva alterada por
engano por funcionários da SMTR. O
seu táxi KNZ 8269 foi registrado no
cartão de permissionário como KZN
8269. O problema maior é que ele solicitou a alteração em maio de 2012 e
até hoje o problema não foi resolvido,
o que o impede de realizar vistorias.
Já foi parado três vezes pela polícia e
passou pelo transtorno de ter que explicar toda a situação aos policiais.
Tudo começou quando Cleio fez a
permuta, em junho do ano passado:
“Quando emplaquei o táxi no
DETRAN fui fazer a permuta na
SMTR. Só que não vi que quando cadastraram o carro colocaram a alfa errada. Só percebi o erro na documentação em maio deste ano, quando troquei de cooperativa. No posto do
Guerenguê me disseram para entrar
com um processo administrativo. Comecei a ser penalizado por algo que
não fiz”, disse.
Cleio abriu processo em 22 de maio
de 2012, na Região Administrativa de
Vila Isabel. No mês seguinte, uma
nova surpresa. Através do computador
de um amigo, viu na Internet que o

caso dele estava em julgamento. Na
SMTR tomou conhecimento que o referido julgamento era na Junta de Recursos de Infrações – JARI.
“Perguntei o que estava acontecendo e um funcionário de lá me disse que
fizeram uma ‘m...” com o meu processo. Mandaram para o lugar errado. Mandaram para a JARI que trata de multas.
A solução que a Ouvidoria me deu foi
abrir outro processo. “Eles preferiram
isso ao invés de tentar resolver o problema na hora”, reclamou.
Impedido de realizar a vistoria do
taxímetro, o erro tem causado grandes
transtornos ao taxista Cleio. Em uma
das blitzes que teve de parar um policial sugeriu processar a Prefeitura. “Não
é solução. Quero resolver o problema”,
disse.
Cleio tem 26 anos de praça e nunca
teve qualquer problema com a SMTR
ou com o IPEM. “Não consigo resolver. Fico com as mãos atadas. Ainda não
estou sendo multado porque nas três
vezes que fui parado mostrei os protocolos todos.
Em casos como este, a Justiça pode
ser o caminho ideal. A advogada
Adriana Amaral explica que os órgãos
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Cleio Alves pede que a SMTR corrija o erro da placa.

públicos são obrigados por lei a resolver processos em prazos definidos.
“Existe legislação específica que
regulamenta o processo administrativo.
No município do Rio de Janeiro, esta
lei é a 133/79, regulamentada pelo Decreto 2.477/80. O órgão público precisa responder. Par ao taxista, basta provar o transtorno em ter que dar inúmeras explicações sobre o ocorrido. As soluções podem ser um Mandado de Se-

gurança ou uma Obrigação de Fazer”,
explicou a advogada.
De acordo com o decreto que regulamenta a lei, o órgão público tem
até 24 horas para despacho ou simples
encaminhamento de um processo; dois
dias para remessa a outro órgão; oito
para o lançamento de informações; dez
dias para o cumprimento de exigências; trinta dias para emissão de parecer, entre outros prazos.

Topiqueiros prometem nova
manifestação em setembro Final de 2012 no Rio terá 142
Motoristas do transporte alternativo
eventos e 172 mil visitantes
querem garantir trabalho
Os motoristas do transporte alternativo pretendem realizar nova
manifestação no dia 12 de setembro em protesto à recusa da Prefeitura em atender suas reivindicações. Em 15 de agosto, cerca de 3,5
mil vans realizaram carreata que
paralisou o Centro do Rio. Os motoristas pedem a regularização da
situação de mais de seis mil profissionais ameaçados pela redução das
linhas pela SMTR.
Segundo as lideranças do Transporte Alternativo, as reuniões com
o secretário de transportes Alexandre Sansão não avançaram. A
SMTR pretende reduzir drastica-

mente o numero de vans em circulação e ampliar as linhas de BRT. Além
disso, a Prefeitura proíbe as vans de
trafegarem nos corredores especiais
para ônibus.
Os topiqueiros querem poder
desembarcar e embarcar passageiros nos corredores especiais, tal
como os táxis, que estão autorizados a trafegar nos BRS quando
ocupados. Os motoristas de vans
também querem a licitação dos
mais de 6 mil profissionais, utilizar os pontos de ônibus para
embarque e desembarque de passageiros, utilização do bilhete único
e a definição de novas linhas.

Taxista, sua prefência aos nossos anunciantes é motivo
de orgulho para nós. Ao comprar, vender, trocar
ou fazer qualquer serviço em táxi, consultem-nos.

Previsões de muitas corridas nos últimos meses do ano
Mais passageiros para taxistas! A
cidade do Rio de Janeiro receberá
142 congressos e feiras até o final
do ano. A expectativa é termos 172
mil visitantes e uma receita de R$
360 milhões, segundo dados divulgados pelo Rio Convention &
Visitors Bureau (CVB). Serão 59
eventos internacionais e 83 nacionais. A estimativa é que apenas a
agenda internacional reúna cerca de
90 mil participantes e resulte em um
faturamento de mais de R$ 220 milhões para o Rio.
Segundo o superintendente do
Rio CVB, Paulo Senise, o crescimento do turismo é um reflexo, entre outros fatores, da exposição da
cidade por conta de competições
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os investimentos feitos pelo
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Governo do Estado em áreas como
a de infraestrutura e segurança também valorizaram a cidade.
Maracanã
Em 2013, o Rio abrigará a Copa
das Confederações, evento que antecede a Copa do Mundo. E as
obras no Maracanã estão aceleradas. No final de agosto, o estádio
recebeu a última peça da arquibancada. O estádio terá capacidade
para 79 mil pessoas, bem menos
que quando da inauguração. O
Maraca já comportou 160 mil pessoas.
Segundo os últimos dados, o
novo Maracanã está com 62% das
obras concluídas. A promessa é de
entregar o estádio pronto em sete
meses. O custo previsto para a reforma já está em R$ 896 milhões.
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