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Casamento
e morte
O taxista Jorge
Bispo de Aragão, de
60 anos, morador da
zona leste de São
Paulo, faleceu na
madrugada do dia
28 de julho após um
grave acidente na
rodovia que liga os
municípios de
Maiquinique a
Itapetinga, na Bahia,
após sair de um
casamento. Pág. 04

Onde adquirir o
seu carro 0 km

Câmera registra todos os
passageiros em seu taxi

Ao adquirir o seu táxi 0 km, consulte os
anunciantes da Folha do Motorista. Eles
valorizam cada centavo que você fatura e
contam com profissionais preparados para o
atendimento. Para anunciar fale conosco:
folhadomotorista@uol.com.br
(21) 2252-6071 / 2242-8550. Pág. 02

Pensando na segurança do taxista o editor da
Folha do Motorista, Salomão Pereira, em
parceria com a empresa Cerruns,
desenvolveram o sistema de segurança através
de câmeras. A câmera registra todos os
passageiros que entram no táxi, e as imagens
ficam armazenadas em uma central. Pág. 04
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O consórcio Rio Galeão assumiu a
administração do Aeroporto Internacional
Tom Jobim no dia 12 de agosto, e
anunciou investimentos em suas
instalações no valor de R$ 2 bilhões até
abril de 2016. A nova administração
desagradou parte dos taxistas que lá
trabalham. Pág. 02
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Nova diretoria do Galeão enfrenta
organização de táxis no Aeroporto
Taxistas se dividem em relação aos pontos oficiais da Prefeitura
Foto: Cláudio Rangel

O consórcio Rio Galeão assumiu a administração do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, no Rio de
Janeiro no dia 12 de agosto de
2014 e anunciou investimentos nas
suas instalações no valor de R$ 2
bilhões até abril de 2016. Mas o
início da nova administração desagradou parte dos taxistas que lá trabalham. De acordo com Marcos
Lorenz, o número 015 da Aerotáxi,
ainda há muito a ser feito nos pontos do Terminal 2, pois a gritaria
promovida por quem oferece táxi
transmite uma péssima imagem da
capital fluminense.
Sandro Fernando, diretor comercial do consórcio, disse em entrevista à Rádio Band News FM que

foram promovidas várias reuniões com
representantes de cooperativas de táxi
do local. Não houve mudanças e os
pontos permanecem os mesmos:
“Hoje é possível uma nova organização da fila de táxis facilitando o embarque e desembarque de passageiros”, disse.
Sandro explica que os táxis passam
a fornecer recibo com o número da
placa do veículo e um telefone de reclamações – 3004-5060 – disponível
a qualquer passageiro para criticas e
sugestões.
Estacionamento sofre
reajuste de 40%
Além do Galeão, o aeroporto de
de Confins, em Minas Gerais, também
passou a ser administrado pela inicia-

tiva privada, desde a terça-feira, dia
12 de agosto. O preço do estacionamento no Galeão ficou 40% mais caro.
Nos dois aeroportos, houve um reajuste em 3, 67% nas tarifas de embarque. Para voos internacionais, os valores agora são de R$ 41,40 e, em voos
domésticos, R$ 23,37. A ANAC informou que os reajustes já estavam
previstos e que as obras em andamento no Aeroporto de Confins
continuarão normalmente pelos
próximos dois anos.
“Teremos muito trabalho para oferecer serviço compatível com a expectativa do carioca e do passageiro em
geral. Temos muito que fazer para realmente entregar o serviço ao nível esperado”.
Fiscalização rigorosa
Os problemas na disputa por passageiros foram abordados pela nova
direção do Galeão. Sandro diz que,
depois de reuniões com a categoria,
ficou estabelecida uma fiscalização rigorosa, fruto de uma parceria entre
Aeroporto e cooperativas:
“Será feita pelos próprios taxistas.
Teremos rondas periódicas para supervisionar o serviço de táxis”, explicou Sandro.
Taxista reclama
Para o taxista Marcos Lorenz, in-

tegrante da Aerotáxi e atuante no
Galeão, o Terminal 2 do Aeroporto
“denigre a porta de entrada do Rio
de Janeiro”:
“Ali acontece uma gritaria por táxi.
Esperávamos resolver este problema
com a nova administração. As cooperativas têm contrato com o Aeroporto. Apesar disso, a Prefeitura criou
um ponto onde qualquer taxista pode
parar. O atrito é inevitável. Cada cooperado paga entre R$ 1.100,00 e
1.200,00. Uma cooperativa paga ao
Galeão R$ 45 mil para ocupar o ponto. E os custos são ainda mais elevados. Mantemos, em média, 80 funcionários em cada cooperativa. Somos
480 táxis e 700 motoristas, incluindo
auxiliares. No Galeão atuam sete cooperativas, entre comuns e especiais.
Ao todo, são 1300 carros. Por isso
é necessário organização”, disse o
taxista.
Lorenz lembra que o aeroporto
não recebe voos a todo o momento.
Segundo afirma, por volta das 12h,
o Galeão para de receber aeronaves
e o movimento de passageiros sofre
queda. Com isso, muitos taxistas ficam parados por um tempo razoável
até a chegada de uma aeronave.
“Por isso, precisamos de mais organização”, conclui Lorenz.

Invista em um táxi 0 km e conquiste cada vez mais passageiros
As isenções de impostos são
um facilitador no momento da

troca do veículo usado para aquisição de um novo carro. O
percentual de desconto
varia de acordo com o
modelo escolhido, chegando a 30%, mas só é
garantido quando a
compra for realizada diretamente nas concessionárias.
O financiamento
através do FAT (Fundo
de Amparo ao Trabalhador) do Banco do
Brasil, com atendimento em todo o país, está

novamente ativo, e também é um
atrativo para a aquisição de um veículo novo.
As Olimpíadas em 2016 estão
chegando. A frota de táxi precisa
ser renovada, para a segurança do
passageiro e maior faturamento do
taxista. O táxi é o cartão de visita
da cidade, e com ele o turista terá
o primeiro contato e se deslocará,
a passeio ou a negócios. É necessário que o taxista invista em seu
instrumento de trabalho, para atrair
cada vez mais passageiros e causar uma boa impressão para todos
que visitarão o Rio de Janeiro.

As empresas que privilegiam os
táxis merecem a sua preferência,
quer na troca de carro ou na manutenção de seu táxi. Nesses locais há sempre profissionais preparados para garantir o faturamento do
carro zero quilômetro com isenções. Procure os anunciantes da
Folha do Motorista: são 30 anos
em favor da categoria.
A isenção do IPI é válida até o
dia 31 de dezembro de 2016, e do
ICMS até 31 de dezembro de
2015. Os motoristas que estão ingressando na praça terão direito às
isenções após 12 meses.
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Transferências de
autorizações de táxi seguem
em ritmo lento na SMTR
Taxistas se reúnem para cobrar
agilidade da Secretaria
Poucas transferências de permissões de táxi foram liberadas pela
Secretaria municipal de Transportes este ano. Fontes do setor dizem
que o reduzido número de funcionários disponíveis é a causa da
morosidade. As poucas transferências obtidas no período ocorreram depois de muita pressão por parte dos interessados.
As transferências foram autorizadas pela Justiça em março
de 2014, mas a Secretaria de Transportes ainda não normalizou o sistema.
O Decreto Nº 38510 de 14 de abril de 2014, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, autorizou a Secretaria Municipal de Transportes - SMTR a retomar os serviços de inclusão de auxiliar, transferências causa mortis e inter vivos do modal táxi.
Os taxistas promovem reuniões com agentes públicos no sentido
de agilizar os serviços da Secretaria.
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Postos do Detran-RJ
voltam a funcionar de
modo normal
Pane da OI faz Departamento prorrogar vistoria
As unidades de serviços do Detran
voltaram a funcionar normalmente
no dia 15 de agosto de 2014. Segundo informou o Departamento,
o atendimento sofreu pane por
causa de problemas com a operadora telefônica Oi, que afetou
empresas públicas e privadas,
atingindo, assim, a população
como um todo.
Os clientes que não conseguiram
obter o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo)

após a realização da vistoria poderão retornar aos mesmos postos para
buscar o documento, no decorrer da
próxima semana, sem necessidade
de novo agendamento.
O DETRAN prorrogou de 31 de
agosto para 30 de setembro, o
prazo da vistoria para veículos
com finais de placa 2 e 3. Além
disso, na última semana de agosto, ou seja, de segunda (25/8) a
sexta (29/8), vários postos vão
operar em horário noturno.

Expotaxi terá fóruns, seminários e grandes
empresas voltadas para o taxista
Setembro está chegando e a
Expotáxi Brasil – Feira Nacional do
Táxi, Fretamento de Passageiros,
Veículos Executivos, Frotistas e Similares – também. A feira, que em
2013 recebeu mais de cinco mil pessoas, neste ano será realizada no
Riocentro (RJ) e terá grandes novidades. Empresas como Chevrolet,
Volkswagen, Toyota, Banco do Brasil, Original Software, Michelin, Táxi
Machine, Wappa e Uniodonto Rio já
confirmaram participação. Também
irão apresentar seus produtos e serviços a Smartsis, Auto Escola Irani,
Assist Car, Autocab, Crystone e o
Banco Bonsucesso. Instituições do
Sistema ‘S’, como o Sescoop/RJ e o
Sest-Senat também estarão presentes na Expotáxi Brasil.
O público, estimado em 10 mil
visitantes, conhecerá as novidades
do mercado automobilístico e da
indústria automotiva, e poderá realizar test drives em veículos novos, além de acompanhar demonstrações técnicas e inovações em
mecânica, eletrônica e carroceria, e
veículos adaptados para portadores
de necessidades especiais.

“A participação destas empresas na
feira mostra que a Expotáxi Brasil
está crescendo. Estas marcas estão confiantes na troca de experiências e no estímulo à capacitação
profissional, fundamentais para o
desenvolvimento da categoria e do
país”, afirma Cláudio Montenegro,
diretor executivo da Montenegro
Grupo de Comunicação, empresa
realizadora, organizadora e promotora da Expotáxi Brasil.
Fóruns
Outra novidade na Expotáxi Brasil
são os fóruns que debaterão assuntos que permeiam os taxistas, como
a concorrência, o uso dos
aplicativos de chamadas de corrida, mobilidade urbana e legislação.
Ou seja, o evento abrangerá tanto
o presente quanto o futuro da categoria.
No 1º Seminário de Aplicativos de
Chamadas de Táxi do Rio de Janeiro,
os profissionais se reunirão para debater a chegada desta nova tecnologia.
Estarão na mesma mesa de debates,
taxistas e representantes de diversas
empresas de aplicativos.
Outro tema que aflige a categoria é

a mobilidade urbana. Diariamente,
taxistas perdem inúmeras corridas devido ao trânsito caótico das cidades.
Para esta temática, representantes de
diferentes esferas governamentais
discutirão o que pode ser feito para
que esta situação seja amenizada e
melhorem as condições de trabalho
dos taxistas.
Os visitantes conhecerão as novidades tecnológicas do setor
automotivo com as principais
montadoras, fornecedores de produtos e serviços para empresas de táxis,
associações, cooperativas, empresas
de fretamento de passageiros, microônibus, vans de turismo, frotistas, profissionais autônomos, veículos executivos, dentre outros.
Educação Profissional
Além disso, a Expotáxi Brasil também será um espaço para negócios e
troca de experiências, também tem o
foco educacional. O Sescoop/RJ e o
Sest-Senat auxiliarão na qualificação
profissional da categoria e na sua preparação para a prestação de serviços
de melhor qualidade. A frota de táxis
do Estado ultrapassa a casa dos 70 mil
veículos e a feira é o melhor lugar para

os profissionais se atualizarem
tecnologicamente.
Rede Transporte
Paralelo ao evento será lançada
nacionalmente a Central Nacional das
Cooperativas de Transporte de Cargas e Passageiros (Rede Transporte).
A ideia parte do exemplo bem sucedido pelas empresas de transporte de
carga no Rio Grande do Sul. Lá, a
Central tem como meta ser referência, até 2017, em representatividade
no transporte coletivo para o desenvolvimento do setor.
Serviço:
Expotáxi Brasil
Data: 26 a 28 de setembro de
2014
Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da
Tijuca – Rio de Janeiro/RJ
Entrada franca:
Credenciamento pelo site do
evento ou no local
Site: http://
www.expotaxibrasil.com.br
Facebook: http://
www.facebook.com/
feiraexpotaxibrasil
Twitter: @expotaxibrasil
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Cuidados com
a tecnologia
Independente do fato de ter existido ou não, Narciso, o herói mitológico
famoso por sua beleza, se sentiria muito bem em nossos tempos em que as
pessoas trocam os ‘selfies’ – fotos de si mesmas, e as postam para todos
verem em redes sociais acessadas por diversos dispositivos.
O avanço tecnológico está disponível para a maior parte da população.
Isto é muito positivo em vários aspectos. Mas, infelizmente, o excesso de exposição em nada contribui para uma vida melhor.
Taxistas é que o digam. Aqueles usuários de aplicativos para ampliar o
número de clientes nem sempre recebem pedidos de corrida em seus celulares. Ultimamente mensagens pornográficas e convites para programas sexuais
tomam lugar de pedidos de táxi.
Os taxistas costumam ser analisados, questionados e terem a vida pesquisada
para ingressar em cooperativas ou ate mesmo nas atividades. Exige-se do profissional postura adequada, íntegra e educada. Por que não exigir isto também
do passageiro? Tal atitude é cada vez mais necessária.
Se os aplicativos mais usados por taxistas estão sendo utilizados para finalidades desvirtuadas, o que dizer dos sistemas que utilizam veículos particulares ou táxis piratas? A segurança do usuário também pode ser colocada em
risco, já que não há controle deste tipo de proposta.
A ideia de um taxista pode ser bastante útil para aqueles que desejam apenas trabalhar de forma correta. A criação de um cadastro de telefones utilizados por estes tipos de clientes. Do mesmo modo que a Prefeitura exige certidões negativas e atesta a idoneidade do motorista, o mesmo pode ser feito por
passageiros que utilizam de tecnologia para chamar táxis.
Mas a tecnologia pode ter emprego positivo no setor. A fácil localização
das viaturas por meio de GPRS, a facilidade no pagamento de corridas por
meios eletrônicos, são alguns benefícios já disponíveis nas viaturas. Outro serviço que pode dar mais segurança é o sistema e monitoramento por câmeras
no interior do taxi.
A segurança é fundamental para o taxista. Utilizar a tecnologia para dar
tranquilidade ao motorista é importante neste momento. Mas é preciso ficar
atento quanto au uso indevido dos produtos desenvolvidos essencialmente para
facilitar o dia a dia do trabalhador.
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Câmera no táxi identifica
todos os passageiros
Câmera de segurança: tecnologia a serviço da categoria
Pensando na segurança da categoria, Salomão Pereira e a empresa Cerruns desenvolveram a
câmera de segurança para táxis.
Mesmo que o carro seja roubado
ou destruído, a identificação do
criminoso estará registrada, e as
imagens ficarão armazenadas em
uma central. Para orientar o passageiro, um selo informa sobre a filmagem: Este veículo está sendo
monitorado, com registro de imagem transmitido para uma central.
As câmeras veiculares do tipo
DVR existentes no mercado armazenam as imagens dentro do próprio equipamento, trazendo risco
para o taxista. Para recuperar as
imagens, o assaltante pode optar
por destruir o carro, ou mesmo se
livrar da vítima.
A instalação da câmera de segurança é simples. O taxista pode
utilizar a linha do seu próprio aparelho smartphone, adquirindo apenas outro aparelho, sem linha, para
uso da câmera. O custo do
armazenamento das imagens e manutenção de todo o sistema é de

R$ 45 ao mês. A instalação do
equipamento sai por R$ 250, e
pode ser parcelada em três vezes
sem juros.
Estamos cadastrando
empresas para instalação de
câmeras nos táxis
Se você tem interesse em instalar câmeras em táxis no seu estado, entre em contato conosco.
O procedimento é simples, e
pode ser realizado por um técnico especializado em elétrica
automotiva.
O investimento é baixo: será
necessário adquirir um computador com boa resolução e realizar
um treinamento com a equipe da
Cerruns, que desenvolveu o sistema. Os aparelhos celulares podem ser adquiridos diretamente
do fornecedor, e o taxista pagará
à sua empresa a taxa mensal de
armazenamento das imagens.
Entre em contato:
11 2081-1015
salomaosilva@terra.com.br
edson@cerruns.com.br

Taxista de SP vai a casamento
na Bahia e morre em acidente
O taxista Jorge Bispo de Aragão, de 60 anos, morador da zona leste
de São Paulo, faleceu na madrugada do dia 28 de julho após um grave
acidente na rodovia que liga os municípios de Maiquinique a
Itapetinga, na Bahia. Além dele, outra pessoa da família que estava
no carro também morreu.
Jorge foi à Bahia para um casamento e, após a festa, levava alguns
familiares de volta para casa. Ele perdeu o controle do carro em uma
curva, capotou várias vezes, foi socorrido, mas morreu no hospital.
Antes da chegada do SAMU e da Policia Rodoviária houve uma aglomeração de pessoas junto ao carro, e supostamente uma dessas pessoas se aproveitou do acidente para furtar. Segundo familiares, desapareceu de dentro do veículo R$ 6 mil, que o taxista levava para as
despesas da viagem.
O corpo do taxista foi sepultado na cidade de Vitória da Conquista. A
família tinha a intenção de trazer o corpo para São Paulo, mas o alto valor
cobrado pela funerária, cerca de R$ 13 mil, inviabilizou o translado. Jorge
era separado e deixou duas filhas do primeiro casamento: Solange Oliveira
Aragão e Simone Oliveira Aragão de Lira.
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Lei estadual garante isenção de ICMS para compra de táxi no RJ
Foto: Divulgação Alerj

Alerj aprovou isenção estadual em 2010, mesmo com veto do governador

Governo do estado do Rio de Janeiro ampliou o prazo de isenção de
ICMS para a compra de táxi zero.
Agora, o profissional que obter o

documento de isenção terá 180 dias
para adquirir o veículo. A medida tem
como base a lei estadual 5836/10,
criada pelo deputado estadual Dionísio
Lins.
A norma é de 2010 e chegou a ter
um item vetado pelo governador Sérgio Cabral – o que dava o direito de
substituição do veículo após 24 meses
da concessão do benefício. O veto foi
derrubado. Nova redação prorrogou
a lei para até o dia 31 de dezembro de

2016, ainda em vigor.
“A vida útil dos táxis que rodam na
cidade está comprometida em razão
dos inúmeros buracos nas ruas. Os
taxistas têm um gasto elevado com a
manutenção de seus veículos. Com a
troca a cada dois anos, teremos sempre uma frota em perfeitas condições
de funcionamento. Ainda mais agora,
que o Rio sediará as Olimpíadas e o
número de turistas, que já foi grande
durante a Copa do Mundo, só tende a

aumentar”, disse o deputado Dionísio
Lins.
De acordo com a Secretaria de
Fazenda, a alíquota de ICMS cobrada no Estado é de 12% do preço do
carro. Com isso, um veículo de R$
40.000,00 sai a R$ 35.200,00. E ainda conta com isenção de IPI.
A Prefeitura já manifestou interesse em estimular a roca de táxis para
2016, quando o Rio de Janeiro
sediará os Jogos Olímpicos.
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Dilma Rousseff sanciona lei que autoriza arma
de fogo para guarda municipal
A presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 13.022 que, entre
outras determinações, autoriza o porte de arma de fogo aos agentes
das guardas municipais. As prefeituras terão dois anos para adaptar
suas corporações às novas regras.
De acordo com a nova lei, as guardas municipais deverão atuar no
patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força. Será de competência das tropas a proteção de bens, serviços, logradouros públicos
municipais e instalações do Município. Os guardas também foram
autorizados a fiscalizar o trânsito.
A Guarda Municipal passa a ser subordinada ao prefeito da
cidade. O número de agentes será proporcional ao da população. Os agentes poderão atuar nos municípios vizinhos, caso
haja acordo entre os governos.
O uniforme dos guardas será,
preferencialmente, de cor azul-marinho.
Na capital fluminense, o presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Jorge Felippe, marcou a
votação do projeto de emenda na Lei orgânica 16/2014 para o dia 21 de agosto. A medida possibilita
a utilização de armas não letais por guardas do município do Rio de Janeiro, desde que seja para
autodefesa.
A proposta é atribuir à GM a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, a organização
e fiscalização do tráfego de veículos nos limites da cidade, a proteção do meio ambiente e do patrimônio
histórico, alem do apoio ao turista.
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CEG facilita aquisição do kit
mais moderno de GNV em 24 vezes
Companhia credencia a oficina Gás Imperial
para participar da promoção
O gás natural veicular ganha mais
um incentivo. A CEG promove a campanha “Compre e Instale seu Kit GNV
em até 24 vezes na sua conta de gás”.
A promoção é destinada à instalação
de kits de 5ª geração pelas melhores
oficinas do Estado. E a Gás Imperial
foi escolhida e credenciada pela
Companhia.
Segundo a gerente Silvia Lescault,
a oficina Gás Imperial instala o kit de
quinta geração e o cliente paga em 24
vezes através de sua conta residencial
de gás natural.
“Cliente que reside no Rio de Janeiro e tem conta de ás pode financiar
a instalação deste kit em até 24 vezes
na conta de gás. Não precisa usar cheque ou cartão. Basta estar em dia com
a conta da CEG”, explica Silvia.

Fotos: Cláudio Rangel

Aplicativo
Aos poucos, as cooperativas
de táxi do Rio de Janeiro começam a se adaptar aos novos
inventos tecnológicos. Algumas
delas já preparam aplicativos
próprios com a marca da organização e começam a conquistar clientes com a promessa de
uma corrida segura por meio de
profissionais do mercado. Outra vantagem é o custo menor
para o taxista, cuja manutenção
pode ser bem menor do que os
custos dos aplicativos avulsos
existentes no mercado.
Uma delas é a Táxi Méier. A
cooperativa conta com 160 viaturas. O principal ponto está localizado no Shopping do Méier. Segundo o
presidente Alexandre Dias Rodrigues, o aplicativo próprio tem um custo mensal para cada integrante da cooperativa em seis reais. Valor bem mais abaixo
do cobrado pelos aplicativos mais famosos. Eles cobram dois reais por corrida. Um táxi que faz cerca de 300 corridas por mês acaba pagando R$ 600,00
para o aplicativo.
Esta é a tendência do mercado. A cada dia, novas cooperativas lançam
aplicativos próprios.

Sílvia diz que se trata de uma parceria entre a Gás Imperial e a CEG.
Ela revela que três clientes já aderiram ao novo sistema. O proprietário
deve ir até a oficina, levar a conta de
gás e, com os dados de identificação,
a aprovação é rápida.
Vantagens do kit 5ª Geração
A CEG ressalta que o equipamento mantém a potência do veículo, desde que a instalação seja
adequada. Também divulga a
existência de opções de instalação dos cilindros, além da mala
do automóvel. A oficina Gás Imperial é credenciada pela Companhia de gás.
“O kit melhora a potência do carro. E a Gás Imperial vem sendo a líder absoluta do mercado”, disse.

Novos taxímetros ganham
mercado no Rio de Janeiro

Foto: Divulgação

Equipamentos informatizados permitem várias aplicações
Taxímetro moderno, o
Fulmar ganha adeptos na
praça carioca, principalmente pela visibilidade oferecida ao passageiro, além
da possibilidade da manutenção da película nos vidros do carro.
Um dos taxistas que utilizam o equipamento é
Juarez Guimarães. Ele usa
o taxímetro há seis meses
e já colocou o equipamento no táxi do filho:
“Na época, o pessoal falava em
retirar o insulfilme dos táxis. Não há
insulfilme que impeça a visualização do
taxímetro. O passageiro pode saber
quando está livre ou não. A primeira vantagem é essa. Não precisa
tirar a película para identificar se o
táxi está livre ou não. Dá mais segu-

rança ao passageiro”.
Para Juarez, o taxímetro é
ótimo:
“Aceita tudo que a gente faz. Além
de dar o valor, ele marca a quilometragem, a hora o local, faz tudo além
do que os outros fazem. Permite pagamento com cartão pelo próprio
passageiro. E não dá defeito”, disse.
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Conheça o seu carro
Existem equipamentos e acessórios nos veículos que, aparentemente, não
são importantes, mas possuem uma função prática, seja ela dinâmica, para o
conforto ou para a segurança dos ocupantes do carro. Conheça alguns:

Seta no retrovisor
As luzes servem como
sinalização extra na
hora de fazer conversões e trocas de faixa:
frente, traseira e lateral
do carro piscam simultaneamente.

Brake light
Terceira luz de freio é
obrigatória desde 2009
no Brasil. É mais uma luz
de alerta de extrema
importância.

Rack de teto
A função do rack de
teto é transportar pranchas de surfe, bicicletas e
até mesmo bagagens
comuns que não couberam no porta-malas. É
preciso ficar atento à
altura: o máximo permitido pelo Código de Trânsito são 50 cm além da
carroceria.

Luz diurna de Led
Obrigatórias na Europa, as
luzes de posição (ou luzes
diurnas) são lâmpadas que
permanecem acesas nos
faróis dianteiros quando o
conjunto estiver desligado.
Segundo dados europeus,
os acidentes caíram mais de
20% depois da
obrigatoriedade.

Refletor no
para-choque
Os refletores traseiros de
farol, normalmente
posicionados no para-choque
ou até nas próprias lanternas
dos veículos, refletem o farol
do carro que vem atrás e
mostram que existe um
veículo no caminho, mesmo
que este esteja com
as luzes apagadas.

Reostato
Regula a intensidade da
luz no painel. Trata-se de
uma função importante
para a segurança dos ocupantes: luz demais serve
para manter o motorista
acordado, mas também
pode cansar a vista e
desviar a atenção da estrada; luz de menos pode
dar sono.

Frisos
Os frisos têm a função
de proteger a carroceria do
carro daquelas “encostadas”
em estacionamentos. Sai mais
barato trocar os frisos, que
são apenas colados às portas,
do que tratar arranhões e
leves amassados na lataria,
que podem exigir
repintura.

Vincos
Os vincos não são
apenas caprichos dos
designers. Eles servem
para facilitar o caminho do
ar ao longo da carroceria,
jogando-o para trás do
carro. Assim fica mais fácil
vencer a resistência do ar,
algo fundamental para a
economia de
combustível
Fonte: UOL

Mulher recebe ajuda da filha
menor para assassinar taxista
Em 23 de abril a taxista Luzia Carvalho da Silva, de 69 anos, foi assassinada com pauladas na cabeça e facadas na zona rural de Ganhães, em Minas
Gerais.
A polícia chegou à autoria do assassinato depois de prender uma menor,
que ainda contou que sua mãe, de 35 anos, e seu namorado, também menor,
participaram do crime. Eles se passaram por passageiros e levaram a taxista
para um lugar deserto, onde a mataram.
A mãe da menor foi julgada no dia 18 de julho, e condenada a 35 anos de
prisão por latrocínio (roubo seguido de morte) e corrupção de menores. O trio
roubou da vítima uma aliança, R$ 200, além do veículo, um Fiat Palio. Os
criminosos disseram que o objetivo era vender o carro para pagar dívidas.

Jovens
drogados
matam taxista
espancado

Gerente de
posto assaltado
segue bandidos
de táxi

A polícia prendeu, em 09 de julho,
Fernanda Souza de Ávila, de 19 anos,
e um menor de 17, que confessaram o
assassinato do taxista Henrique Eduardo Silva, de 55 anos. O crime aconteceu em 21 de junho em Montes Claros, no norte de Minas Gerais.
A vítima tinha emprego fixo de motorista, mas nas horas vagas fazia bicos
como taxista. Fernanda e o menor se
passaram por passageiros, e, sob efeito de drogas, roubaram dinheiro, dois
celulares e o carro do taxista.
A criminosa contou que o taxista
reagiu ao assalto, e brigou com o menor, que o espancou. O laudo do Instituto Médico Legal apontou que a vítima morreu em decorrência de um
traumatismo craniano. Os suspeitos
foram localizados através de denúncias anônimas.

O assalto a um posto de combustíveis em Belo Horizonte, na madrugada do dia 29 de julho, acabou mal
para os bandidos. Os ladrões foram
seguidos pelo gerente do estabelecimento, com a ajuda de um taxista, e
acabaram presos.
Mateus Henrique Soares, de 18
anos, e Tiago Martins Pereira, de 21,
renderam os frentistas e o gerente do
posto, e roubaram dinheiro e um aparelho GPS. Em seguida, fugiram em
um ônibus. Durante todo o trajeto os
criminosos não perceberam que estavam sendo seguidos pelo gerente
do posto, que pediu ajuda a um
taxista para ir atrás dos bandidos.
Quando desembarcaram do ônibus, a dupla foi presa por policiais,
chamados pelo taxista e pelo gerente. A polícia também recuperou tudo
o que havia sido levado do posto.

Taxista é agredido a pedradas em Belo Horizonte
Um taxista, que prefere não ser identificado, foi agredido a pedradas em 30
de julho em Belo Horizonte, Minas Gerais. A violência aconteceu após ele
reagir a um assalto.
Dois homens se passaram por passageiros e, no percurso, anunciaram o
assalto. A vítima entregou dinheiro e celular, mas ao perceber que os bandidos
não estavam armados, reagiu e foi agredido com pedras pelos criminosos, que
fugiram com o veículo.
A polícia encontrou o carro abandonado e prendeu Fernando de Oliveira
Franco, de 34 anos, um dos autores. O outro homem ainda não foi localizado.
O taxista foi medicado e se recupera dos ferimentos.
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Equipe Fim-de-carreira goleia
Vila São João em retorno pós-Copa
Time que reúne taxistas promove confraternização na Mangueira
Foto: Cláudio Rangel

Taxistas e familiares do grupo Fim-de-carreira visitam a
Vila Olímpica da Mangueira no próximo dia 31 de agosto
de 2014, às oito horas. O time enfrenta a equipe local como
parte da confraternização mensal realizada pelo grupo.
E os integrantes estão de moral alta. No retorno póscopa, o time goleou a equipe Vila São João por 5 a 1 em
jogo muito corrido:
“Levamos 1 a 0 aos 12 minutos. Mas fomos guerreiros.
Viramos o jogo e aos 38 minutos do primeiro tempo vencíamos por 3 a 1. No segundo tempo, o técnico Carlinhos fez
algumas substituições e tudo deu certo e o placar foi uma
goleada de 5. A. 1”, festeja Juarez Guimarães.
O Fim-de-carreira entrou em campo com Giovane,
Juarez, Alexandre e Neném; Eduardo, Fábio C, Galego e
Felipe; Bruno, Leonardo, Fábio N, Sardinha e Dê. Técnico
Carlinhos. Os goleadores foram: Leonardo (2); Felipe (1);
Bruno(1) e Galego, um gol.

de 18/08 a 07 de setembro de 2014

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

Página 15

Página 16

FOLHA DO MOTORISTA/RIO

de 18/08 a 07 de setembro de 2014

SMTR convoca operadores para
a regularização dos ‘cabritinhos’
Novo sistema de transporte participa do Programa UPP Social
Mais transportes para
as áreas íngremes e carentes de veículos. O prefeito
do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assinou decreto
38.953 de 17 de julho de
2014 que dispõe sobre o
Sistema de Transporte Público Comunitário (STPC)
nas áreas de planejamento
1 e 2 nas comunidades incluídas no Programa UPP
Social. Os moradores passam a contar com o serviço dos ‘cabritinhos’.
No mesmo dia, a
SMTR baixou resolução
convocando os operadores do STPC dos seguintes bairros:
Saúde; Gamboa; San-

to Cristo; Caju; Centro; Lapa;
Catumbi; Rio Comprido; Cidade
Nova; Estácio; São Cristóvão; Mangueira; Benfica; Vasco da Gama; Santa Teresa; Flamengo; Glória; Laranj e i r a ; C a t e t e ; C o s m e Ve l h o ;
Botafogo; Humaitá; Urca; Leme;
Copacabana; Ipanema; Leblon; Lagoa; Jardim Botânico; Gávea;
Vidigal; São Conrado;Rocinha;
Pça. da Bandeira; Tijuca; Alto da
Boa Vista; Maracanã; Vila Isabel;
Andaraí; Grajaú.
Os candidatos devem apresentar
documentação nos seguintes postos de
atendimento:
AP 1 - Rua do Riachuelo, nº 257 Centro
AP 2.1 - Av. Bartolomeu Mitre, nº
1297 - Leblon
AP 2.2 - Rua Visconde de Santa

Isabel, nº 34 – Vila Isabel
A SMTR emitirá autorização
provisória aos candidatos aprovados na análise prévia. O documento terá validade de 90 dias e de
uso obrigatório no veículo. A autorização definitiva será emitida
após a aprovação da documentação exigia.
O operador Walter do Cabritinho,
diretor do Sindvans-Rio, comemorou
mais uma vitória:
“Estamos deixando nossas permissões antigas de táxi. A Prefeitura oficializa nossa condição de
transporte comunitário. Lutamos
por isso há anos. Finalmente, o
prefeito reconheceu nosso trabalho”, disse.
Walter anuncia para breve novos
avanços para o setor.
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Copa Intertáxi de Futebol
Society começa com muitos gols
Torneio é disputado por equipes formadas por taxistas
Fotos: Cláudio Rangel

Rodadas repletas de gols marcam a
primeira fase do campeonato de futebol
Intertáxi de futebol society, evento
promovido pelo Grupo Eurobarra e pela
Fiat no Clube Pau Ferro, em
Jacarepaguá, desde o dia 2 de agosto
de 2014.
As cooperativas de táxi e um time
de taxistas do role jogam com os
uniformes que reproduzem os mesmos
usados pelas seleções oficiais que
disputam o torneio da FIFA.
Os jogos acontecem nas tardes
de sábado. São 40 equipes
participantes. Ao final, os vencedores
receberão trovéus e medalhas.
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Para descontrair...
O policial do 190 atende o telefone e recebe um pedido de socorro:
Por favor, mandem alguém urgente! Um gato invadiu minha casa e
está caminhando em minha direção!
Você quer dizer um ladrão?
Não! Estou falando de um gato mesmo, desse que faz “miau”. Vocês
têm que vir agora!
Mas o que tem um gato ir à sua direção?
Ele vai me matar, ora bolas! E vocês serão os culpados!
Quem está falando?
O papagaio!

Sopa Oriental
Oferecimento: Adria
Ingredientes:
1/2 embalagem de macarrão tipo
conchinha
2 dentes de alho picados
400g de peito de frango em tiras
1 talo de salsão em cubos
2 colheres (sopa) de molho de
soja
1 colher (chá) de gengibre em pó
2 colheres (sopa) de azeite
1 cebola picada

2 cenouras em cubos
200g de ervilha torta em pedaços
1 colher (chá) de páprica picante
Sal e cebolinha picada a gosto

Modo de Preparo:
Refogue o alho e a cebola
no azeite. Junte o frango e
deixe refogar por 5 minutos. Acrescente a cenoura, o salsão, a
ervilha torta, o molho de soja, a páprica picante e mexa delicadamente. Adicione 2 ½ litros de água fervente e deixe cozinhar por 15 minutos.
Acerte o sal, junte a massa e deixe cozinhar por cerca de 6 minutos
ou até que a massa fique “AL dente”. Retire do fogo, tempere com
cebolinha e gengibre e sirva.
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