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Taxista disputa campeonato
de kickboxing de olho no MMA

O taxista auxiliar Antonio Luciano de França, que trabalha no ponto na Rodoviária Novo Rio, irá
disputar o torneio Kickboxing Open 2016 no próximo dia 26 de novembro, em São Paulo. Estarão
em disputa troféus, medalhas e uma possível contratação para o WGP. Pág. 08

Nas últimas eleições
municipais, 15 candidatos
se declararam defensor
dos taxistas, mas nenhum
deles conseguiu se eleger.
Pág. 04

Com 15 candidatos
da categoria,
taxistas do RJ não
elegem nenhum
representante

Em festa realizada no dia 12
de outubro, o Posto Mega
realizou distribuição de
brinquedos para filhos de
taxistas, e sorteou uma moto e
diversos outros prêmios para a
categoria. O dia terminou com
um animado churrasco e muita
música. Pág. 08

Posto Mega
homenageia taxistas
e crianças em
12 de outubro

Empresa líder no Rio
Grande do Sul, a oficina
Porto Rio chega ao estado
com força total e
inaugura sua nova loja no
bairro Gardênia Azul, em
Jacarepaguá, com o
compromisso de atender
ao taxista de modo
diferenciado. Pág. 02

Convertedora Porto Rio
inaugura mais uma loja
no Rio de Janeiro
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A oficina Porto Rio chega ao estado com força
total e inaugura sua nova loja no bairro Gardênia Azul,
em Jacarepaguá com o compromisso de atender ao
taxista de modo diferenciado.

O diretor da empresa, Christian Milhomem, co-
nhece bem a categoria, pois foi taxista dos 18 aos
28 anos antes de criar a convertedora, em Porto Ale-
gre. É filho de motorista de praça, o que o estimulou
a dirigir táxi desde cedo.

“Nosso público alvo sempre foi o táxi, o profissi-
onal que vai usar o GNV e está sempre em busca de
autonomia. Procuramos atender de forma rápida e
eficiente. Entendendo sempre que o carro não pode
ficar parado, usamos produtos de ponta para não
ter retorno de veículo”.

Empresa líder no Rio Grande do Sul, a Porto Rio
tem duas lojas no Rio de janeiro e uma em Porto
alegre. A oficina sempre está em busca da parceria
com o taxista.

O empresário aponta diferenças entre os merca-

Convertedora Porto Rio inaugura
mais uma loja no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Segurança do Rio de
Janeiro lança o aplicativo Emergência/RJ, serviço di-
gital de atendimento emergencial para a população,
como o telefone 190.

A ideia foi implantada juntamente com a empresa
Nearbee. O projeto piloto amplia o atendimento ao
serviço 190 e beneficia 12 milhões de moradores da
Região Metropolitana do Rio.

O aplicativo permite acionar a polícia militar de
forma confiável e gratuita, com poucos cliques e sem
precisar dizer uma única palavra. 

Emergência RJ funciona como aplicativo oficial
de segurança do Estado e disponibiliza uma equipe
capacitada dentro do Centro Integrado de Coman-

Chamar a polícia fica mais fácil com aplicativo Emergência/RJ
Serviço começa a ser testado na

Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Oficina é a principal instaladora do Rio Grande do Sul

dos carioca e gaúcho. No Rio Grande do Sul, a
oficina Porto Rio é líder em Porto Alegre. Lá, os
gaúchos não contam com incentivos como a redu-
ção do IPVA para veículos movidos a GNV:

 “O gás natural veicular é o combustível de carros
de trabalho, como o táxi. Mas graças a Deus temos
uma parceria boa com os táxis do sul. É o que pre-
tendemos aqui no Rio de janeiro”, disse Christian.

Trabalhar com taxista
Christian é um dos empresários que gostam de

trabalhar com o taxista. Para ele, o motorista de
táxi busca sempre a qualidade de serviço e agilida-
de no atendimento.

“A gente tem que se especializar e entender que
o taxista é um cliente diferente do comum devido
ao tempo restrito, diárias a pagar e outros proble-
mas. Temos que trabalhar para que o retorno à loja
não seja diário. Tem que ser raro”.

do e Controle (CICC), na Cidade Nova. Essa equi-
pe é responsável por receber os chamados digitais
de forma bilíngue (português/inglês) e efetivar as de-
núncias, envolvendo o serviço 190.

O aplicativo permite o recebimento de informa-
ções precisas como localização – por meio do GPS
do celular – envio de fotos da ocorrência e áudio
automático dos 15 segundos seguintes à criação do
chamado.

O Emergência RJ já está disponível para
download na Apple Store e Google Play. Para bai-
xar basta acessar uma das lojas via Smartphone.
Após o download, o usuário deve preencher os
dados cadastrais e validar uma conta de email ou
facebook, permitindo a identificação instantânea em
um chamado. A navegação foi desenvolvida para o
usuário seguir de forma intuitiva todos os indicado-
res, facilitando o uso. 

Fiscais do Departamento de Transportes
Rodoviários (Detro) flagraram no dia 13 de
setembro veículo pirata se passando por táxi na
Estrada de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Os agentes constataram que o veículo placa KYJ
6304, caracterizado como táxi, não tinha registro
no Detran.

O veículo era dirigido por Jorge Luis Rezende
Barros. O motorista foi conduzido para a 41ª DP.
O caso foi registrado como exercício ilegal da
profissão e alteração de sinal identificador de veículo
automotor.

Os fiscais detectaram outras irregularidades no
mesmo veículo. O falso táxi, além de não possuir a
autorização para realizar transporte de passageiros,
não poderia circular, uma vez que não possui
cadastro no Detran, podendo apenas ser utilizado
como sucata.

O falso táxi foi retido pela Polícia Civil. Na ação,
outros cinco veículos foram retirados de circulação
por infrações referentes ao Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).

O Detro informa ainda que realiza fiscalizações
diárias para coibir as irregularidades no transporte
de passageiros no estado, com o objetivo de
garantir a segurança da população e a qualidade
dos serviços.

Detro tira táxi pirata das
ruas da Zona Oeste do Rio

Operações estão frequentes na região



FOLHA DO MOTORISTA/RIO Página 3de 17/10 a 06 de novembro de 2016



de  17/10 a 06 de novembro de 2016 Página 4 FOLHA DO MOTORISTA/RIO

Editora Unida Brasileira Empresa Jornalística Ltda.
Rio de Janeiro: Rua Santana, 73 - sobreloja, 206 - CEP 20230-260

Periodicidade - Rio de Janeiro a cada 20 dias - Tiragem - 45 mil exemplares
E-mail: redacao.rj@folhadomotorista.com.br

• Tel.: (21) 2252-6071 •Fax:  2242-8550
Redator chefe: Cláudio Rangel - MTB RJ 16.981

Fotografia Colaboração - Cláudio Rangel
Matriz: (Folha do Motorista/SP) - R. Dr. Bacelar, 17

CEP: 040-26000 - Vila Clementino - São Paulo/SP
Periodicidade - Quinzenal - Tiragem - 63 mil exemplares

• Tel. (011) 5575-2653 • • Fax: (011) 5579-4387
E-mail: redacao.sp@folhadomotorista.com.br / Site: www.folhadomotorista.com.br

Fundador: Salomão P. da Silva
Colaboradora: Fabiana Cuba - MTB 43.378

Paginação Eletrônica: Alexandre da Conceição
Impressão:Taiga Gráfica  Contato: (3693-8027)-(3658-1370)

EXPEDIENTE
FOLHA DO MOTORISTA/RIO

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

As eleições de 2016 no Rio de
Janeiro teve recorde de número de
taxistas candidatos. Ao todo, 15
motoristas se dispuseram a lutar no
Legislativo pela categoria, mas nenhum
deles obteve resultado capaz de
garantir uma cadeira na Câmara.

Entre os motoristas de táxi, André
Oliveira foi o mais votado, com 5.769
votos. Na categoria, sua campanha se
concentrou no combate ao aplicativo
Uber. Disputou pela coligação
Solidariedade/Partido Social Liberal.

O taxista Lorenz Melo ( PDT)
obteve 1274 votos. Sua campanha
também mobilizou moradores do
bairro de São Cristóvão. Lorenz

Eleições 2016 – Taxistas ficam abaixo
 das votações para a Câmara do Rio

participa do ponto do Aeroporto
Internacional Tom Jobim, tendo
presidido cooperativas.

Apesar de obter 993 votos, o
taxista Clóvis Cardoso teve sua
candidatura indeferida pelo TRE.

Outros taxistas também tiveram
poucos votos, como Luis do Táxi,
com 182 votos; Silvio do Táxi, que
obteve 88 votos pelo Partido
Progressista; Ricardo Pereira, pelo
PRP, com 113 votos.

Entre os que atuam diretamente
com a categoria, o despachante
Pinheiro, pelo Partido Progressista,
obteve 1.710 votos.  No PDT, Helena
Despachante, obteve 664 votos.

Apenas na capital fluminense, cerca
de 15 candidatos se declararam taxistas

Especializada em direção hidráuli-
ca, a HQ Hidráulica Quito completa
35 anos com atendimento personali-
zado a taxistas de todo o Rio de Ja-
neiro.

Localizada na Rua Quito 434, na
Penha, a equipe da Hidráulica Quito
atua exclusivamente no segmento hi-
dráulico. A empresa atende especial-

Hidráulica Quito completa 35 anos
 de atendimento a taxistas

mente aos motoristas de táxi, em con-
dições bem vantajosas.

“Efetuamos todos os serviços re-
lacionados à direção hidráulica. São
35 anos de experiência no ramo”, diz
o diretor Batista.

O atendimento é de segunda-feira
a sexta-feira, das 8 às 17h, e aos sá-
bados até às 12h.

Loja da Penha recebe motoristas
de táxi com prioridade

O taxista vai às ruas, mais uma vez.
Os palcos são as casas de Poder de
nosso país. Peregrinações em Câma-
ras e Assembleias mostram a força da
categoria em um momento de crise,
cada vez mais profunda.

O resultado das eleições municipais
deixa incerteza para os taxistas das
principais cidades brasileiras. A proli-
feração de facilidades para carros sem
autorização no transporte de passagei-
ros junta-se à condição econômica
cada vez mais precária do país.

Apenas com criatividade pode-
mos superar tais obstáculos. No
caso dos taxistas, muitos já pensam
em deixar a praça. O que será um
desastre sem precedentes.

A desregulamentação do setor será
um retrocesso de oito décadas. Vol-
taremos ao tempo em que não havi-
am transportes regulamentados e cada
um fazia o que bem entendia, cobra-
va o que bem achava de direito, e o
cidadão, que hoje apoia a pirataria,
será a principal vítima.

A população é seduzida por pre-

ços baixos. Mesmo sem ver o que está
por detrás dessa articulação. Ou será
mesmo que não sabe? O fato é que os
políticos aproveitam tal situação para
usar esses interesses em causa própria.

Enquanto isso, quem trabalha lega-
lizado amarga novos prejuízos. A falên-
cia da principal empresa de seguros, que
detém o contrato de mais de 80% dos
taxistas, faz com que todos tenham que
migrar para serviços mais caros. Exi-
gências caras que não incidem no bol-
so de quem explora a pirataria.

Mesmo com tantas dificuldades,
taxistas encontram espaço e tempo
para relaxar e se divertir em festas pro-
gramadas para eles próprios. Momen-
tos de lazer que são importantes para
dar um gás maior para a luta.

Se em um dia, os taxistas se encon-
tram em churrascos e festas, no dia se-
guinte estão lá, na porta da Assembleia
Legislativa. O objetivo é garantir o pão
de cada dia.

Que esta reta final de 2016 traga
bastante lucratividade à atividade do
taxista.

Dias de luta
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Comemoração de aniversário reúne
taxistas e familiares do Fim-de-carreira

O grupo de taxistas Fim-de-Carreira
promoveu festa de aniversário de nove
anos em clima descontraído. O grupo fez
um jogo de comemoração com os
taxistas da Cooperativa Novo Rio e ven-
ceram por 9 a 5 em partida realizada no
Clube dos Suboficiais e Sargentos da Ae-
ronáutica, na Ilha do Governador.

Familiares dos taxistas realizaram
uma confraternização que durou todo
o domingo. Muito churrasco, comida e
bebida à vontade. As crianças brinca-
ram em pula-pula instalado para o dia.

O evento contou com o apoio do
Posto Mega, da Rodoviária e ponto de
distribuição da Folha do Motorista.
Também apoiaram a oficina
convertedora Porto Rio e a loja Point

191, a Casa dos Taxistas, do compa-
nheiro Alemão. Outro apoiador foi o
aplicativo De Táxi.

O taxista Juarez, idealizador do gru-
po Fim-de-carreira, também comemo-
rou aniversário em 25 de setembro. Ele
agradeceu os apoios aos taxistas do Rio:

“Agradeço a todos por fazerem par-
te deste momento inesquecível. Afinal,
o taxista precisa deste momento”.

Juarez agradeceu à oficina Porto
Rio: “Ela veio para ficar”, disse.

O grupo Fim-de-carreira promove
confraternizações mensais com taxistas
e familiares. O objetivo é possibilitar
momentos de lazer para os profissio-
nais do volante. O próximo evento será
dia 6 de novembro, na cidade de Piraí.

Evento teve
churrasco,

música, futebol e
brincadeira para

a criançada
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Preferido por taxistas, o Posto
Mega localizado na Rodoviária Novo
Rio sorteou uma moto e diversos ou-
tros prêmios para a categoria em fes-
ta realizada no dia 12 de outubro.

Aproveitando o Dia das Crianças,
o Posto Mega realizou uma distribui-
ção de brinquedos para filhos de
taxistas e outras crianças locais. Ato-
res caracterizados de super-heróis ani-

maram a festa. O dia terminou com um
animado churrasco e muita música.

O assistente administrativo Felipe
dos Santos explicou que a iniciativa teve
como objetivo presentear aqueles par-
ceiros que estiveram com o Posto
Mega durante o tempo todo:

“Foi um dia pra eles e para as cri-
anças. Sorteamos uma motocicleta,
duas TVs e alguns eletrodomésticos”.

Outros destaques do Posto
Mega são a qualidade do atendimen-
to, a pressão de abastecimento e o
preço baixo. Para Felipe, o que faz
o taxista preferir o Posto mega é o
atendimento:

“Não só a questão do preço, mas
sim na qualidade do atendimento é o
que faz o taxista voltar aqui. O Posto
Mega é voltado para o taxista”.

O taxista Ricardo, da Novo Rio,
foi o sorteado que ganhou a motoci-
cleta. Outros companheiros ganharam
inúmeros produtos em um sorteio que
atraiu muitos taxistas.

O Posto Mega realizará novas
promoções, como explica Felipe:

“Esses eventos são uma maneira
de recompensar os taxistas pela par-
ceria conosco”, concluiu.

Posto Mega homenageia taxistas e crianças em 12 de outubro
Festa teve sorteio de moto, de prêmios e distribuição de presentes para as crianças

Um taxista resolve ir a luta,
literalmente, para conquistar um lugar
ao Sol. Antonio Luciano de França é
auxiliar de táxi com ponto na
Rodoviária Novo Rio e lutador
profissional. Ele disputa o torneio
Kickboxing Open 2016 no próximo
dia 26 de novembro, em São Paulo,
e quer vencer mais essa.

O evento será realizado no
Sindicato dos Metroviários de São

Taxista disputa campeonato de
kickboxing de olho no MMA

Diretamente do ponto da
Rodoviária Novo Rio

para os rings do mundo

Paulo. Estarão em disputa troféus e
medalhas e uma possível contratação
para o WGP.

Antonio Luciano treina para outros
eventos, como o MMA – considerado
o mais importante evento de luta:

“Treino MMA, mas minha
especialidade é kickboxing. Vou
disputar o maior evento do Brasil da
modalidade. São 16 atletas de onde sai
um campeão”, explica.

O taxista diz ainda que a final do
evento será transmitida pela Rede
Bandeirantes de TV, dia 27 de
novembro. Ele está confiante. Venceu
vários torneios e tem seis cinturões. É
o melhor do Rio há quatro anos.

Como taxista, enfrenta as mesmas
dificuldades de todos:

“Minha história no Táxi é complicada.
Tenho que pagar diárias. A praça está
fraca devido à concorrência ilegal. Se
Deus quiser, um dia vou estar lá e
reconhecer todos os taxistas da onde
eu comecei. Vou sempre estar junto com
eles, meus companheiros de trabalho”,
exclama Luciano.

Taxistas de todo o Brasil estão na
torcida pelo companheiro lutador.

A Secretaria municipal de Trans-
portes (SMTR) prorroga a data final
de vistoria de todos os modais para o
dia 24 de outubro cujas placas finais
são 07; 17; 27; 37 e 47. A decisão
tem o objetivo de dar mais tempo para
que os profissionais do transporte con-
tratem outra empresa de seguros de-
pois da decretação de liquidação
extrajudicial da segguradora Nobre,
que detém cerca de 87% das apólices
de taxistas de todo o Brasil.

No início de outubro, a Superinten-
dência de Seguros Privados  (SUSEP)
decretou a liquidação extrajudicial da
seguradora Nobre. Com isso, os
taxistas estão sem cobertura, já que
todos os contratos foram cancelados
em 4 de outubro.

No Rio de janeiro, os taxistas são
obrigados a contratar seguro contra
terceiros no valor mínimo de R$ 25 mil.
A Nobre era a preferida da categoria
por conta dos preços que praticava. A

SMTR prorroga prazo de
vistoria de todos os modais
devido à falência da Nobre

Motivo é dar mais tempo
para contratação de nova seguradora

seguradora cobrava cerca de R$ 870
por contratos em que outras empre-
sas chegam a cobrar três vezes mais.

Segundo informa a Nobre Segu-
radora, a  liquidação extrajudicial é
decretada quando uma seguradora
viola leis do setor. As atividades da
empresa foram encerradas e suas
apólices não estão mais em vigor.
Caso ocorra um sinistro após a liqui-
dação (4 de outubro), o motorista não
terá qualquer benefício.
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     Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Leve ao processador o biscoito
maizena e bata até obter uma farofa.
Despeje numa tigela funda, junte a
margarina e amasse bem com os dedos.
Forre o fundo de uma forma
desmontável (27 cm de diâmetro) e leve
ao forno médio (180C) por cerca de 10
minutos ou até que as beiradas
comecem a dourar e reserve.

Bata as claras em neve. Dissolva a
gelatina sem sabor em 5 colheres (sopa)
de água fria, leve ao banho-maria ou

Mousse de limão com chocolate
Ingredientes:
1 embalagem de biscoito Mousse de
Limão com Chocolate (150g)
2 claras
1 envelope de gelatina sem sabor
1 lata de leite condensado
200g de chocolate ao leite
1 ½  de Biscoito Maizena (300g)
2 xícaras (chá) de margarina em
temperatura ambiente
1 lata de creme de leite
6 colheres (sopa) de suco de limão e as
raspas do limão
1 caixinha de creme de leite

microondas e deixe aquecer sem
ferver.

Numa tigela, junte o leite
condensado, o creme de leite, raspas
de 1 limão, o suco de limão, a gelatina
dissolvida e mexa até envolver bem.
Junte as claras em neve e mexa
del icadamente  para  deixar  a
mousse  bem fofa .  Despeje  a
mousse sobre a massa e leve à
geladeira por 2 horas.

Derreta o chocolate ao leite no
microondas e deixe esfriar.
Acrescente a caixinha de creme de
leite, misture bem e reserve.

No momento de servir
desenforme a torta sobre um prato
raso, espalhe por cima a cobertura,
decore a lateral com os biscoitos
recheados e sirva a seguir.

Fo
to
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O rapaz apaixonado diz à sua amada: ”Eu posso não
ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros

importados ou empresas como o meu amigo Carlos
Eduardo, mas te amo muito, te adoro meu

amor, você é minha vida”.
Ela o observa com lágrimas nos olhos, o abraça e diz
bem baixinho no ouvido dele: “Se você me ama de

verdade, me apresenta esse Carlos Eduardo”.
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 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 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

ASSISTÊNCIA 24 HORAS A MELHOR
OPÇÃO PARA QUEM NÃO TEM SEGURO

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  para
qualquer tipo de pane que venha
apresentar no veículo. Não deixe
acontecer para tomar as providencias,
tenha a assistência 24 horas da GNC
Seguros.

 Aceitamos táxis, veículos de passeio
e utilitário sem a necessidade de
vistoria prévia. Tudo isso com
rapidez eficiência e qualidade em
qualquer lugar do Pais. A GNC
Seguros esta há mais de 10 anos
n o  m e r c a d o  d e  s e g u r o s  e
a s s istência 24 horas sempre
oferecendo serviços de qualidade.

 Venha para a GNC Seguros e comprove a
rapidez, eficiência e o comprometimento de

nosso atendimento.
 Contratação do serviço de Assistência 24 horas pelo fone:

(11) 5572-3000,  whatsapp:  (11) 96069-2455  Nextel 84*90814 ou em
nosso site: www.gncseguros.com.br em até 12 vezes no cartão de credito.

Os taxistas que precisam realizar
uma transferência de alvará em São
Paulo já sabem que terão que
desembolsar R$ 9.700 mil. Esse é o
valor da taxa cobrada pelo
Departamento de Transportes
Públicos (DTP), setor que controla o
serviço de táxi. Só depois de
comprovado o pagamento, o nome do
interessado é publicado no Diário
Oficial.

Um levantamento realizado pela
Folha do Motorista SP verificou que,
no mês de setembro, a Prefeitura
lucrou com as transferências R$
737.200 mil. O valor exorbitante
refere-se às 76 transferências de
alvarás deferidas e publicadas no
Diário Oficial.

A administração municipal do Partido
dos Trabalhadores cobra uma taxa no
valor de 15% sobre o último valor da
outorga do Táxi Preto (R$ 60 mil)
corrigido monetariamente. Até de pai
para filho ou para herdeiros o valor deve
ser pago. Antes, os taxistas pagavam
apenas uma taxa administrativa para

Transferência de alvará em SP virou
 mina de ouro para a prefeitura do PT

Prefeitura arrecada mais de R$ 700 mil
em um mês com transferência de alvará

realizar o serviço. O valor não pode
ser parcelado, e o pagamento deve ser
realizado em, no máximo, 30 dias após
a emissão da guia.

DTP AFIRMA QUE
COBRANÇA É LEGAL
Em nota o DTP informou

que o Artigo 14 do Decreto 56.489/
15 estabelece que a transferência de
alvarás está condicionada ao
pagamento de 15% do valor da
outorga onerosa vigente,
independente da categoria. Segundo
o órgão, a cobrança passou a vigorar
a partir da publicação do decreto no
Diário Oficial, em 16 de novembro
de 2015.

 Por outro lado a Prefeitura
autorizou que o mesmo serviço fosse
prestado por carros particulares que
utilizam o aplicativo Uber sem nenhum
tipo de cobrança. Não há dados
oficiais sobre o número de veículos
Uber rodando na cidade, mas estima-
se que mais de 100 mil estejam em
atividade.




