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Atraso nas cartas do IPI: Salomão
busca agilidade junto à Receita
Fotos: Mário Sergio Almeida

“Neste mês estamos liberando certo volume de
cartas. Nossa previsão é de que nos próximos meses
este documento seja expedido em 30 dias. Estou à
sua disposição para receber os processos
protocolados em maio ou junho que não foram
liberados, com certeza darei prioridade, exceto os
casos de exigência de documentos. Declarou a
Salomão o delegado Francisco José de Sorocaba,
que coordenada a liberação destes documentos na
Receita Federal. Pág. 23

Para reduzir gastos com combustível, o taxista José do
Nascimento, 53 anos, proprietário de uma Chevrolet Zafira,
decidiu converter o veículo para o sistema de Gás Natural
Veicular (GNV), segundo ele só arrumou complicação com
o seu carro. Pág. 33

Coopetasp a serviço
dos taxistas de SP
Comprovante de rendimento, lucro cessante, carta de
isenção, IPI, ICMS e nota fiscal eletrônica, procure a sede
da Coopetasp, R. Napoleão de Barros, 20, atendemos associado e não sócio. Pág. 18

Salomão Pereira
Foto: Mário Sergio Almeida

Taxista insatisfeito
com o serviço de GNV

Agradece aos eleitores
pelos 23.174 votos. “A categoria votou, mas não foi
o suficiente, com mais quatro mil votos, os taxistas
contariam com um vereador para defendê-los na
Câmara Municipal”, declarou Salomão. Pág. 23

Feirão do Táxi em
1º de dezembro

Taxista prepare suas cartas de isenção para a compra do
carro OKm, está chegando a 10ª edição do Feirão do Táxi. O
evento será realizado em 01 de dezembro, no Clube CMTC,
Avenida Cruzeiro do Sul, 808 – Ponte Pequena. Pág. 22

Prezado
anunciante:

Pág. 26

Uma linha na Folha do
Motorista dá mais resultado do que páginas em outros jornais dirigidos aos
taxistas. Para anunciar
ligue: 5575-2653
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São Paulo inaugura posto de
recarga rápida de veículos elétricos
Em 28 de setembro, começou a funcionar na cidade de São Paulo o primeiro eletroposto
de recarga rápida de veículos elétricos do Brasil. Instalado no Instituto de Eletrotécnica e
Energia da Universidade de São Paulo (IEE/USP), o posto ainda está em fase de testes,
por isso inicialmente atende apenas montadoras e instituições públicas.
Fabricado pela Efacec, empresa fornecedora de carregadores elétricos para o projeto
de mobilidade elétrica em Portugal, o eletroposto recarrega em até 30 minutos veículos
com uma autonomia em torno de 180 km.
O eletroposto brasileiro segue o modelo de unidades da Europa, Japão e EUA e tem
50kW de potência de saída em corrente contínua.
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Unidos chegaremos lá!
No último 7 de outubro, milhares de brasileiros foram as urnas escolher seus representantes nos próximos anos. Infelizmente, os taxistas, mais
uma vez, ficaram sem um representante no Legislativo para defendê-los e
lutar por seus direitos.
Aspirante ao cargo de vereador pelo PSDB, Salomão Pereira, defensor
da categoria taxista, recebeu 23.174 votos, mas não foi eleito ao cargo.
Indignados com o resultado das urnas leitores da Folha do Motorista encaminharam à redação cartas de apoio e solidariedade ao candidato.
Em uma das cartas, Angélica Medina, leitora da Folha e cidadã
paulistana, demonstra sua insatisfação e tristeza por não conseguir eleger
um representante sério e comprometido em solucionar os problemas da
cidade e da população de São Paulo, assim como o vereador Salomão
Pereira.
Agora é o momento de erguer a cabeça e já começar a trabalhar duro
para as próximas eleições. O empenho e solidariedade desta leitora, assim
como de outros que confiam e acreditam no trabalho de Salomão, enchem
o candidato de força e esperança para conquistar seu espaço no Legislativo.
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Veículos homologados para
o serviço de táxi da capital
Diário Oficial de 24 de julho de 2012.
Proc: 2012 – 0.196.560-4 - Marcos Antonio Saraiva/Pedido de
homologação para que os veículos Marca GM/CHEVROLET, Modelos SPIN LS, SPIN LT e SPIN LTZ, possam ser utilizados na prestação de Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi – nas Categorias Comum, Comum-Rádio,
Especial e Luxo, no Município de São Paulo./I – Ante os elementos de convicção carreados ao processo, em especial o parecer técnico constante às folhas 12, que acolho como razão de decidir, DEFIRO o pedido de homologação dos veículos Marca GM/
CHEVROLET, Modelos SPIN LS, SPIN LT e SPIN LTZ, para
a prestação de Serviço de Transporte Modalidade Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias Comum, Comum-Rádio
e Especial, no Município de São Paulo - sendo vedada a utilização
de teto solar, e INDEFIRO para a Categoria Luxo;

EMPRESA QUESTIONA MULTA POR FALTA DE INDICAÇÃO
DO CONDUTOR EM RODIZIO DE VEICULO
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Atualmente, empresas estão enfrentando um problema muito grave de cobrança
de multa por não Indicação
de Condutor em rodízio de
veículos, com efeito, criouse uma situação perversa em
que a empresa não apresenta
o condutor ao órgão de trânsito com receio de que ele tenha sua CNH suspensa por
pontuação ou até mesmo possa ter problema com o sindicato da categoria.
Ao não indicar o condutor,
consequentemente, ficará mantida a
multa originária e o órgão de trânsito
gera nova infração ao proprietário do
veículo, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais
cometidas no período de doze meses,
conforme artigo 257, parágrafo 8º do
Código de Trânsito Brasileiro.
O Código de Trânsito Brasileiro atribui a responsabilidade pela pontuação
em multa decorrente de ato praticado
na direção do veículo, conforme art.
257, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro.
Note que para circular com o veícu-

lo no rodízio a empresa,
proprietária do veículo,
deve regularizar a documentação de isenção, com
isso, ficará responsável
pela prévia regularização e
preenchimento das formalidades e condições
exigidas para o trânsito do
veículo, nos moldes do artigo 257, parágrafo 2º do
Código de Trânsito Brasileiro.
Convém ressaltar que, o empregado da empresa não poderá recusar em
dirigir o veículo, em virtude da subordinação, caso contrário, poderá ser
demitido, ou ainda, se obedecer ao
comando do patrão estaria sujeito a
pontuação em sua CNH e sofrer penalidade de suspensão do direito de dirigir. Isso seria injusto!
Ora, não sendo a multa de rodízio
de responsabilidade do condutor e sim
do proprietário que deve regularizar a
documentação, por consequência lógica, não estará o proprietário obrigado a indicar o condutor, deste modo,
não poderá haver a incidência da multa NIC – Não indicação do Condutor.
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Táxi sem demora
Para otimizar a produtividade das cooperativas e empresas de táxi e ainda
reduzir o tempo de espera dos usuários do serviço, a Chipsat, empresa de
tecnologia, desenvolveu um sistema para auxiliar na gestão das frotas.
A partir de um rastreador instalado em cada veículo, a central consegue
monitorar a localização do condutor, verificar se ele está livre e,
consequentemente, direcioná-lo para fazer a corrida. Além disso, o sistema
contribui para reduzir o tempo de espera do cliente pelo serviço.
Outro benefício da tecnologia é o controle inteligente da frota, incluindo a
manutenção dos veículos e a escolha dos melhores roteiros. “Isso representa
economia para a própria empresa e para os passageiros”, avalia Alvaro Ederich
Júnior, diretor da Chipsat.

Foto: Mário Sergio Almeida

Sistema tecnológico auxilia na redução
do trajeto entre uma corrida e outra
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Transferência de permissão
de táxi em pauta no Senado
Para o senador Renan Calheiros, projeto é importante para taxistas
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 quali-

dade e segurança; determina que a transmissão somente ocorrerá com 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.
Leia a íntegra do projeto em
tramitação no Senado
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.
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Senhor Salomão Pereira fiquei
muito triste por saber que o senhor
não conseguiu a quantidade de votos suficientes para se eleger, mas
gostaria que o senhor soubesse que
eu, minha família e alguns amigos,
com certeza votaram no senhor.
Mas, infelizmente tem eleitor que
não ama a sua cidade, seu bairro,
sua classe e não tem dignidade e
reelege vereadores (as) que não
trabalham pelo bairro, são corruptos e também não tem decoro parlamentar.

Eu falei com muitas pessoas, mas
na minha frente falaram que votariam no senhor, não sei se isto
aconteceu, mas pedi voto para
muita gente. Gostaria, se for possível, saber quantos votos o senhor teve na Vila Prudente, Penha... Fiquei super revoltada com
esses eleitores lesados que votam
nos vereadores (as), que nada fazem em favor do povo e não cobra os serviços deles “QUE É
UMA OBRIGAÇÃO” para com
toda a cidade de São

Paulo.(reelegeram vereadores (as)
politiqueiros (as) é uma VERGONHA), quem pode nos ajudar não
consegue entrar, estes eleitores são
muito ingratos, gostam de sofrer.
Senhor Salomão não se deixe
abater, se Deus encheu sua vida
de obstáculos, é porque ele acredita na tua capacidade de passar
por cima de cada um deles, a ESPERANÇA é necessária em todas
as situações. A honestidade é a
melhor política se é isso que o
senhor quer não desista, com cer-
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teza terá nosso apoio sempre “O
sol nasceu para todos, mas só alguns têm direito à sombra”.
Abraços e ESPERANÇA! Angélica Medina.
Angélica só tenho a agradecer
o seu apoio e empenho para eleger um vereador na cidade de São
Paulo, mas é precisa de uma forte corrente, e com certeza você
participou dela. Vamos erguer a
cabeça e trabalhar para um dia,
quem sabe, chegarmos lá. Abraços vereador Salomão Pereira.

Coopetasp a serviço dos taxistas
Comprovante de rendimento, lucro cessante, carta de isenção,
IPI e ICMS, nota fiscal eletrônica: atendemos associado e não sócio.
Não perca serviço, se a empresa que você atende exigir nota fiscal eletrônica, procure
a
Coopetasp, emitimos sobre sua
responsabilidade ou com pagamento na conta da Coopetasp. Será
cobrada uma taxa de serviço, mais
2% do ISS, Imposto Sobre Serviço. “Nós ajudamos em seu
faturamento”.
“Nos procure, estamos instalados na Rua Napoleão de Barros,
20, Vila Mariana, próximo Avenida Sena Madureira. Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou
se manter associado, lá atendemos
sócio e não sócio. Quem desejar

ingressar para usufruir os benefícios oferecidos, a Coopetasp está à
disposição”.
Oferecemos os seguintes serviços: “emissão de nota fiscal; fornecimento de boleto; comprovante de
renda; cartas de lucro cessante e
isenção de IPI e ICMS; financiamento pelo Banco do Brasil, Caixa ou bancos privados; guincho
24 horas em todo Brasil; atendimento jurídico; recurso de multa; serviço de despachante; renovação de cadastro; CNH e CFC;
folhas corridas; convênios com
clubes de campo, faculdades e
clínicas ambulatoriais para o associado e família”, orientou o

presidente Salomão Pereira.
As mensalidades a partir de R$
33 mais taxa bancária. Com direito a guincho o valor é de R$ 38

Atendimento médico e dentista
Clínica São Francisco:
* Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
* Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
“Clínica médica ambulatorial São Francisco, tem atendimento de
todas as especialidades, o valor da consulta custa apenas R$ 50, para o
associado, esposa e filhos, com direito até seis dependentes sem carência de idade. Todos os exames têm 50% de desconto, que após o resultado será analisado, pelos próprios médicos da clínica. Para o atendimento será necessário um cartão magnético, que dá o direito em um
dos três endereços. A validade do cartão é de um ano, o titular paga R$
20 e o dependente R$ 10”, explica Salomão. Atendimento com hora
marcada, retirar guia na sede da Coopetasp.

www.coopetasp.com.br preencha
seus dados, escolha a forma de
pagamento cartão, boleto, débito
em conta, ou transferência de sua
conta para a conta da Coopetasp,
basta seguir as orientações do sistema. Se preferir, compareça a
nossa sede. R. Napoleão de Barros, 20 - Vila Mariana. Telefone /
PABX (11) 2081-1015. E-mail:
atendimento@coopetasp.com.br.

Foto: Mário Sergio Almeida

CNH e cadastro, renove 30
dias antes do vencimento
“Ao receber o aviso do Detran,
apresente a defesa, mesmo que o
prazo de sua carteira de habilitação
esteja em vigor. Esse procedimento imediato evita que o seu processo corra à revelia. Evite prolongar
o problema e arcar com os prejuízos no futuro, como apreensões do
veículo por falta de renovação da
CNH, da Condutax e do alvará”.
Para associar-se pelo site

mais taxa bancária. São oferecidos três tipos de planos para se
associar: três meses, seis meses
e o de 12 meses.
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Maioria dos acidentes de trânsito
na madrugada é causada por jovens
Foto: Cláudio Rangel

Jovens aparecem
como os principais
responsáveis por acidentes com carros de
passeio durante a madrugada, de acordo
com pesquisa realizada pela empresa de
seguros Liberty.
Para elaborar a
pesquisa, a segurado-

ra analisou os 107,7 mil acidentes ocorridos no Brasil entre agosto de 2011 e julho de 2012. Os
motoristas entre 26 e 35 anos foram responsáveis pela maio10,7 mil
ria
deles
acidentes
33,18%, enocorridos entre
quanto os de 18
agosto de 2011 e
a 25 anos, apajulho de 2012
recem em segun-

do lugar no ranking, com 21,37%,
e os condutores de 36 a 45 anos
representam 20,60% dos casos.
Segundo a pesquisa, o índice
de acidentes com maior gravidade ocorre na madrugada e resultam em indenização integral. Nos
períodos da manhã, tarde e noite
o índice registrado é bem menor.
26
18
36
46

a
a
a
a

35
25
45
55

anos
anos
anos
anos

–
–
–
–

33,18%
21,37%
20,60%
14.96%

Fonte: Liberty Seguros
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Vem aí a 10º edição do Feirão
do Táxi em 01 de dezembro
Música, comida, diversão e muitas oportunidades para toda a família
Taxistas preparem suas cartas de
isenção para a compra do carro OK,
está chegando a 10ª edição do
Feirão do Táxi. Organizado pela
Folha do Motorista, o evento será
realizado em 01 de dezembro, no
Clube CMTC, localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 808 – Ponte
Pequena. Por motivo de agenda do
clube ocupada em 27 de outubro,
data que havíamos divulgado, mudamos para 1º de dezembro.
O feirão do táxi é Realizado
duas vezes por ano, traz boas oportunidades e novidades das
montadoras. “Todas as marcas de
veículos estarão reunidas em um só
lugar, apresentando seus produtos
aos taxistas, familiares, visitantes
e convidados. O convite será por
meio de divulgação na Folha do
Motorista. No feirão realizado em
14 de abril, foram vendidos 350
carros com um faturamento acima
dos R$ 10 milhões”.
Segundo o organizador
Salomão Pereira, o feirão deve ultrapassar o número de visitantes da
última edição. “Estarei lá para abraçar e agradecer a todos que confiam no meu trabalho e me deram a
oportunidade de representá-los na
Câmara Municipal”.
“No feirão que realizamos em
abril, 6,5 mil taxistas e familiares
compareceram. As montadoras e
empresários do setor estão sempre
prestigiando o evento, com produtos e serviços à disposição dos visitantes”, ressaltou Salomão.
Para receber os taxistas e seus
familiares com comodidade e segurança, os organizadores da festa
montarão uma infraestrutura, com
estacionamento grátis, para mil
veículos, além de áreas de lazer
para as crianças e alimentação,
com um delicioso churrasco e o
tradicional ‘boi no rolete’. Tudo
isso será oferecido gratuitamente aos participantes.
Para conscientizar os taxistas e

Foto: Mário Sergio Almeida

demais motoristas sobre a importância de evitar o consumo de álcool ao
volante não serão servidas grátis no
evento bebidas alcoólica e sim refrigerante. Bebida alcoólica como
cerveja será cobrada a parte pela direção do clube.
350 carros 0km vendidos e mais de
300 pedidos, foi o resultado do
feirão de 2011
“ Acredito contar com a participação de todas as marcas de veículos, que tem interesse no segmento
táxi. Os taxistas devem providenciar o quanto antes às cartas de isenção para comprar o carro zero quilômetro com desconto”, lembrou
Salomão Pereira.
Os empresários interessados em
participar do feirão devem entrar
em contato com a Folha do Motorista por meio do telefone (11)
5575-2653, falar com Ana Cláudia.
“O evento é o único dirigido aos
taxistas e que gera bons negócios”,
assegurou Salomão.
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Demora nas cartas de isenção do IPI:
Salomão contata a Receita para agilizar
Foto: Mário Sergio Almeida

Desde maio, por causa da greve
dos funcionários da Receita Federal, o órgão apresenta demora na
expedição das cartas de isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os taxistas comprarem o carro 0km. Como sempre
é Salomão Pereira que corre atrás
dos interesses desta categoria. Por
causa do processo de campanha
eleitoral para vereador, Salomão
ficou com o tempo apertado para ir
à Receita Federal saber o motivo
da demora.
Na segunda feira, após as eleições, Salomão entrou em contato
com a Receita Federal na tentativa
de agilizar a expedição das cartas.
Os taxistas têm comparecido à redação da Folha do Motorista para
reclamar da demora. Processos com
entrada no mês de maio ainda não
tinham sido liberados pela Receita
Federal.
“A Receita Federal baixou uma
portaria para cuidar da liberação
das cartas do IPI para os taxistas e

pessoas portadoras de deficiência
física, assim como também de isenção do IOF no âmbito da 8ª região.
Em todo o setor público, se a parte
interessada não exigir o andamento
deste ou daquele processo, a tendência é demorar. Após o processo eleitoral, entrei em contato com o delegado do posto da Rua Luiz Coelho,
que não tinha conhecimento da demora. A coordenação do serviço ficou a cargo de Francisco José Pessoa, delegado da Receita Federal de
Sorocaba, com quem fiz contato.
Após deixá-lo a par da situação, pedi
agilidade na expedição dessas cartas”, esclarece Salomão.
Segundo o delegado Francisco
José, foi criada uma comissão que é
coordenada por ele para agilizar o
serviço. “Não tenho conhecimento
de processo atrasado por todo este
tempo. Tenho ciência de que estes
documentos eram liberados para os
taxistas da cidade de São Paulo, em
média, no prazo de 60 dias, enquanto na cidade do interior havia pro-

cesso com dois anos de atraso,
estamos agilizando tudo isso. O atraso do serviço para os taxistas de São
Paulo ocorreu, quem recebia as cartas com 60 dias, passou para 90, mas
isso será por pouco tempo”, justificou o delegado Francisco.
“Neste mês estamos liberando
certo volume de cartas. Nossa previsão é de que nos próximos meses
este documento seja expedido em 30
dias. Coloco-me à sua disposição
para receber os processos
protocolados em maio ou junho que
não foram liberados, com certeza
darei prioridade, exceto os casos de
exigência de documentos. Na cidade de São Paulo, parte dos processos vem completo. Apenas um
e outro caso ocorre demora pela
exigência de alguma situação”, explica o delegado.

Para solucionar a questão dos
atrasos foi criada uma equipe regional com várias divisões cujo coordenador geral é o delegado Francisco José. “É importante às reclamações chegarem ao meu conhecimento, assim podemos tomar às
devidas providências. No próximo
dia 23, estarei na cidade de São
Paulo. Na ocasião, poderemos esclarecer melhor toda essa situação”,
declarou o delegado que inclusive
já agendou uma reunião com
Salomão.
“Este mercado quando apresenta dificuldade prejudica as
montadoras que não fabricam carros, as financeiras que deixam de
financiar e as concessionárias que
não vendem e, consequentemente,
tira o emprego de vendedores”, avalia Salomão Pereira.
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Motorista pode identificar
problemas dos amortecedores
Foto: Divulgação

Para evitar transtornos, os
taxistas que trabalham diariamente com o veículo nas ruas, devem
submetê-lo a revisões frequentes.
Com as oscilações e sobe e desce
de terrenos irregulares, lombadas,
depressões e buracos das ruas, avenidas e estradas, os amortecedores
apresentam, muitas vezes, desgaste prematuro e fadiga em todos os
componentes.
Para avaliar o estado da peça, o
motorista deve fazer uma revisão a
partir dos 40.000 km ou caso perceba alguma alteração no comportamento do veículo. Os principais
sinais de desgaste estão diretamente
ligados à perda de estabilidade em
curvas, balanço excessivo nas arrancadas, freadas e quebra molas,
desgaste escamado dos pneus, barulho ou ainda vazamento do fluido. “Esses indícios apontam que
está na hora da troca de amortecedores”, explica Jair Silva,
supervisor de serviços da Nakata.
Silva recomenda aos taxistas
evitarem freadas e arrancadas bruscas, a fim de evitar sobrecarga do
veículo. “É importante dirigir de
maneira defensiva e cuidar da
manutenção preventiva dos itens
periféricos do amortecedor,
como coifa, batentes coxins e mo-

las”, orienta.
Para veículos com kit gás, o
taxista deve buscar no mercado o
amortecedor adequado, pois com o
aumento do peso do veículo causado
pelos
equipamentos
ocorre redução da vida útil do amortecedor original.
Preservação da peça
A maneira de o motorista guiar o
veículo também pode interferir na
durabilidade da peça. Para conservar a vida útil do amortecedor é necessário manter em dia o alinhamento e balanceamento do veículo.
“O amortecedor comprometido
deve ser substituído por outro novo
com as mesmas características e qualidade do modelo original”, ressalta
Silva, alertando ser uma questão de
segurança dos ocupantes do veículo
a substituição da peça.
Ele lembra que, ao trocar os
amortecedores, o motorista deve
optar por peças novas, assim é possível manter as características do
veículo e garantir segurança e eficiência. “Já os amortecedores
recondicionados não oferecem o
mesmo desempenho porque, na maioria das vezes, é feita apenas a troca
do fluido e para escoar o líquido é
efetuado um furo no corpo do amortecedor”, alerta. Com este procedi-

mento, Silva explica que todas as
partículas geradas pela broca vão
para o interior da peça, e em
pouquíssimo tempo de uso todos
os componentes internos, que já
estavam com a vida útil comprometida, terão o desgaste acelerado por essas partículas. “Em outros casos, os “recondicionadores”
abrem a peça, mas não fazem a
substituição de componentes

como selo de vedação, pistão e
tubo, que também sofrem desgaste com o tempo de uso. “Somente amortecedores novos garantem a segurança”, conclui.
Para facilitar a identificação
de peças de qualidade no mercado da reposição, a partir de julho de 2014, só poderão ser
comercializados amortecedores
com selo do Inmetro.

Oriente o seu passageiro
Foto: Mário Sergio Almeida

Alerta: Bolsas, pastas e aparelhos eletrônicos chamam a atenção
de pessoas má intencionadas.
Por isso, sempre coloque esses
objetos no porta-malas de seu
táxi e evite assaltos.
Oriente o passageiro, especial-

mente mulheres, a colocar a bolsa de
mão sempre no assoalho do veículo. Outra dica importante é manter
os vidros fechados, principalmente
se o táxi possuir ar-condicionado,
caso contrário, mantenha-os apenas
entreabertos.

No caso dos passageiros que gostam de usar notebook ou tablet durante a viagem, oriente esses usuários sobre o alto risco de roubo
desses equipamentos, principalmente nos faróis e congestionamentos.
Preste atenção em atitudes suspeitas, como algum suspeito seguindo
o táxi. Caso perceba algo errado,
alerte o passageiro e altere o trajeto
da corrida. Se possível procure diretamente auxílio da Polícia Militar ou
mesmo para despistara os suspeitos,
pare em um posto de combustível.
Antes de fazer o desembarque, observe se há algo suspeito, caso perceba alguma coisa telefone para 190.
É desagradável o passageiro ser
assaltado dentro do táxi, isso traz

reflexos negativos para a categoria,
mesmo que o condutor também seja
vítima do bandido.
É comum bandidos ocupando
motos agirem contra os passageiros das mais diferentes categorias,
principalmente nos aeroportos: táxi
comum, comum rádio-táxi, táxi-especial e até azul e branco do município de Guarulhos, vindo do aeroporto André Franco Montoro, com
destino a São Paulo.
Seguindo essas dicas você evita
assaltos. No fim da corrida, faça
uma vistoria no táxi para verificar se o passageiro esqueceu algum objeto. Agindo desta forma,
você só ganha, pois conquista
mais passageiros e eleva o nome
de sua categoria.
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Detran. SP promove intercâmbio sobre
álcool e direção para reduzir acidentes
Evento recebeu representantes de cinco estados brasileiros, além do Departamento Nacional de Trânsito
Foto: Divulgação

Para compartilhar experiências
de conscientização sobre os perigos da combinação de álcool e direção, os estados Mato Grosso do
Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul e São
Paulo estiveram reunidos em 20 de
setembro no fórum “Álcool e Direção”.
Promovido pelo Departamento
Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP), o debate integra as
ações do órgão para a Semana Nacional do Trânsito 2012. Durante o
encontro, cada estado apresentou
suas experiências na fiscalização da
Lei Seca.
Além de iniciativas de fiscaliza-

ção, também foram expostas medidas de conscientização sobre os perigos entre a combinação de álcool
e direção, uma das principais causas
de acidentes no Brasil.
Cássio Honorato, promotor de
Justiça do Paraná, ressaltou em sua
palestra a importância da determinação da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Década de Ações
para Segurança Viária – cujo objetivo é reduzir pela metade o número
de acidentes no trânsito em todo o
mundo - e a mudança de paradigma
da organização, que antes classificava o trânsito sob aspectos econômicos e como um direito individual.
“Muito mais do que direitos, o con-

dutor tem um conjunto de deveres
no trânsito”, frisou.
O representante do Detran do
Mato Grosso do Sul, Renan da Cunha Soares Júnior, falou sobre a ação
“Anjos da Night”, que leva atores
vestidos de anjos à porta de bares e
festas para entregar mensagens
educativas e telefones de pontos de
táxi das cidades. Fechando o primeiro bloco do evento, o diretor do
Detran Rio Grande do Sul,
Alessandro Barcellos, apresentou a
“Operação Balada Segura”, que começou em Porto Alegre e hoje está
presente em oito municípios gaúchos, além de ações pontuais nas
praias durante o verão, integrando
fiscalização e educação.
No segundo bloco do fórum, o
Major Marco Andrade, coordenador
operacional da Lei Seca no Rio de
Janeiro, apresentou a “Operação Lei
Seca”, que é referência em todo o
país. Por semana, 37 blitzs
educativas são realizadas, atingindo
em média 80 mil pessoas por mês.
As ações são realizadas por 50 funcionários, dos quais 33 são pessoas
com deficiência física por conta de
acidentes de trânsito. “O condutor
chega revoltado por ter sido abordado. Então, um de nossos 33 funcionários com deficiência o aborda, e

ele sai pedindo desculpa”, relatou
o Major Andrade.
Durante a apresentação do Rio de
Janeiro, um dos funcionários da equipe da “Operação Lei Seca”, o agente
Robson Goulart, participou da apresentação e expôs sua experiência pessoal sobre álcool e direção, que acabou por deixá-lo paraplégico.
Por fim, o Tenente Coronel PM
André Cavalcanti apresentou as
ações do Detran de Pernambuco,
que seguem os parâmetros do Rio
de Janeiro para a abordagem dos
condutores, e o Capitão PM
Julyver Modesto de Araújo, do Comando de Policiamento de Trânsito de São Paulo (CPTRAN), defendeu a tolerância zero para condutores alcoolizados – hoje, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
deixa uma margem de tolerância
para os motoristas.
Ao final do Fórum, os representantes dos departamentos de trânsito e demais participantes debateram a criação de ações efetivas para
a educação dos motoristas brasileiros, com o pleno cumprimento das
leis, além da realização mais constante de ações que permitam a troca de experiências e a replicação de
iniciativas bem-sucedidas realizadas dentro e fora do país.

Juíza absolve motorista irregular
no serviço de táxi do Rio de Janeiro
Veículo havia sido flagrado por blitz da Polícia Civil no Galeão
A Juíza de Direito Sandra
Santarém Cardinali, do II Juizado
Especial Criminal da Capital Rio
de janeiro, absolveu dois acusados
de exploração ilegal da atividade de
taxista em carro particular pegos
em uma operação da Polícia Civil
na Estrada do Galeão, em 2010. O
motivo da absolvição foi a alegação do
Ministério Público de haver falta de
provas que enquadrassem os acusados em crime de contravenção no
setor de transporte irregular.
A apreensão do veículo ocorreu
no dia seis de agosto de 2010, du-

rante uma operação da Delegacia do
Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Às 20h30, agentes da Polícia Civil
flagraram um motorista em carro
equipado com radiotransmissor. O
registro policial classificou o motorista por atividade ilegal de taxista
com base na posse do rádio que o
ligava a uma empresa. O veículo não
era um táxi registrado na Secretaria
Municipal de Transportes do Rio de
Janeiro.
Tanto o motorista quanto a empresa a qual era vinculado foram
acusados de exercício ilegal da pro-

fissão de taxista, com base no Artigo 47 do Decreto-Lei 3688 de 1941.
Lei está que tem 72 anos.
A defesa e o Ministério Público
alegaram falta de provas, apesar de
o veículo apreendido ser de pessoa
física,
equipado
com
rádiotransmissor, em contato com
uma empresa que recebia ligações de
clientes e transmitia a solicitação de
corridas por meio radiofônico, pratica comum na cidade do Rio de janeiro. A empresa tinha um contrato
firmado com os clientes, o que caracterizou uma relação particular. A

lei 9.074 de 1995 diz que o transporte de pessoas em caráter privativo não depende de permissão ou
concessão (inciso III do parágrafo
3º artigo 2º), fato que a juíza levou
em consideração.
Os envolvidos não têm registro
nos órgãos municipais de fiscalização e controle de taxistas. A juíza
acatou as alegações do próprio Ministério Público que requereu a absolvição dos acusados com base no
artigo 386, VII do Código de Processo Penal – Por não existir prova suficiente para a condenação.
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Assistência 24 horas a
partir de R$ 0,75 por dia

Assistência 24 horas é a melhor
forma de se prevenir, ter
tranquilidade e conforto caso o seu
veículo tenha alguma pane ou sofra um acidente. Para você que
não tem seguro do seu veículo
por apenas R$ 0,75 centavos ao
dia seu carro tem cobertura naci o n a l p a r a guincho, chaveiro
24 horas, pane seca, pane elétrica, pane mecânica, troca de
pneus etc.
Não fique sem cobertura para
o seu veículo, mesmo quem não
quer ou não pode contratar um
seguro precisa se precaver contra
surpresas indesejadas. Atualmen-

te uma guinchada particular
não sai por menos de R$
150,00 isso nos grandes centros, em rodovias o valor sabe
para R$ 250,00 chegando até
a R$ 300,00 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
para qualquer tipo de pane que
venha apresentar no veículo. Não
deixe acontecer para tomar as providências, 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 País. A
GNC Seguros esta há 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, eficiência e o

comprometimento de nosso atendimento.
Contratação do serviço de
Assistência 24 horas pelo telefone: (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.
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IPEM EM TIRAS

Batata Gratinada
Foto: Divulgação
Ingredientes:
5 Batatas cozidas grandes
1 litro de leite
1 lata de creme de leite
3 colheres de sopa manteiga
2 colheres de sopa de
amido de milho
200 gramas de mussarela
100 gramas de queijo
provolone
Sal, cebola e alho (picadinhos)
Queijo parmesão
Orégano

Modo de Preparo:
Em uma coloque a manteiga, e o tempero feito com a cebola, o alho e o
sal. Acrescente o amido de milho, mas antes dissolva em uma xícara de
leite. Acrescente o restante do leite aos poucos até a mistura se transforme
em um creme. Por último coloque o creme de leite. Corte as batatas em
rodelas, coloque numa forma refrataria, despeje o creme e cubra com os
queijos. Salpique queijo parmesão e orégano e leve ao forno durante 20
minutos.
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Fiscalização do Ipem-SP autua 5 postos
por lesar o consumidor no abastecimento
Foto: Divulgação

contrem as fraudes mais facilmente.
A equipe do Ipem já utilizou
os novos conhecimentos na
“Operação SPC”.
Ipem-SP
O Ipem-SP é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça e órgão delegado do Inmetro.
Com uma equipe de fiscalização
formada por mais de 300 especialistas e técnicos, realiza em todo o
Estado de São Paulo operações de
fiscalizações rotineiras e especiais
em todos os instrumentos de medição (balanças, bombas de combustíveis, etc), assim como naqueles
produtos que são de certificação
compulsória (capacetes de motociclistas, preservativos, cadeiras de
carros para crianças, têxteis, etc).
O consumidor que desconfiar ou
encontrar irregularidades em instrumentos de medição, produtos de
certificação compulsória ou pré-medidos pode recorrer ao serviço da
Ouvidoria do Ipem pelo telefone 0800013-0522, de segunda a sexta, das 8h às
17h, ou enviar e-mail para: ouvidoripem@ipem.sp.gov.br.
Equipes de fiscalização do IpemSP autuaram 5 dos 19 postos visitados no último dia 3 de outubro na
cidade de Santo André, durante a
“Operação SPC “ (Supervisão de
Postos de Combustíveis) por fornecimento irregular de combustível.
Dos 304 bicos de abastecimento
verificados pelos fiscais, 29 apresentaram irregularidades. “Um dos instrumentos estava fornecendo até 1,7
litro a menos a cada 20 litros abastecidos, ou seja, o consumidor na
maioria das vezes nem imagina que
está sendo lesado desta forma. Nosso objetivo é coibir essa prática”,
explicou José Tadeu Rodrigues Penteado, superintendente do Ipem-SP.
As empresas autuadas pelo
Ipem-SP têm dez dias para apresentar defesa ao órgão, que define, então, as multas. De acordo com a lei federal 9.933/99,
as multas podem variar entre R$
100 e R$ 1,5 milhão. No caso
das bombas, o valor mínimo é
de R$ 2.300 e o máximo, de R$
70 mil.

Além de autuar os postos, por
meio de cruzamento de dados, o
Ipem-SP apura a responsabilidade das
oficinas encarregadas da manutenção
das bombas que apresentam irregularidades. Caso seja comprovado o
delito, esses estabelecimentos podem
ter sua autorização cassada.
Veja ao lado a relação de postos de
combustíveis que
foram autuados pelo Ipem-SP em
Santo André:
Curso
No dia anterior à operação, os servidores do Ipem-SP participaram de
um curso de atualização referente a
fraudes eletrônicas em bomba
medidora de combustíveis líquidos,
lecionado pelo pesquisador de
tecnologia em metrologia e qualidade do Inmetro, Fabiano Leitão.
O treinamento, que contou com
a presença dos delegados regionais do Ipem-SP e alguns auxiliares
metrológicos, teve como objetivo
auxiliar na verificação de bombas,
fazendo com que os especialistas en-
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DTP divulga lista de recursos
de multas deferidos e indeferidos
Os taxistas que recorreram a multas por infrações de trânsito podem conferir se a solicitação foi deferida ou indeferida pelo Departamento de
Transportes Públicos (DTP). A lista com os processos analisados e o parecer completo de cada um está disponível na edição de 12 de setembro do
Diário Oficial (www.imprensaoficial.com.br).
Confira abaixo os nomes dos condutores:
Diário Oficial de 12 de setembro
Sistema Municipal de Processos –
SIMPROC DESPACHOS: LISTA 2012-2-170
SMT/DTP/GABINETE DO DIRETOR
Endereco: Rua Joaquim Carlos, 655 BLOCO F
Processos da Unidade SMT/DTP/CD
2010-0.317.244-6 - DEFERIDO Republicação do DOM de 08/06/2011 a comissão especial de julgamento de recursos de
infrações de táxi, após analise das alegações
trazidas pelo recorrente, houve por bem DAR
PROVIMENTO ao recurso, referente ao auto
de infração Y5-004.401-12.
Proc. 2012-0.190.220-3 - DEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por
Marcos Diogo Gonçalves, houve por bem
DAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5052.847-32.
Proc. 2012-0.206.343-4 - INDEFERIDO
- Recurso interposto por Adriano Gonçalves
Tomaz, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.236-42.
Proc. 2012-0.206.347-7 - INDEFERIDO
- Recurso de infração de táxi interposto por
César Altino Cavalcante Rodrigues, houve
por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de
infração Y5-057.678-52.
Proc. 2012-0.206.349-3 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Tarcisio Ferreira Reis, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5063.936-42.
Proc. 2012-0.206.351-5 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Antonio Carlos Pereira, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.705-02.
Proc. 2012-0.206.354-0 - INDEFERIDO
- Recurso de infração de táxi interposto por
Eder Carvalho de Santana, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-057.167-02.
Proc. 2012-0.206.359-0 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Eder Carvalho de Santana, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-057.554-22.
Proc. 2012-0.206.363-9 - INDEFERIDO
- Recurso de infração de táxi interposto por
Erenilton dos Santos Gomes, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.244-12.
Proc. 2012-0.206.365-5 - INDEFERIDO
- Recurso de infração de táxi interposto por
Erenilton dos Santos Gomes, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.248-52.
Proc. 2012-0.206.368-0 -INDEFERIDO
- Recurso de infração de táxi interposto por
Eldo Batista de Vasconcelos, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-055.067-12.
Proc. 2012-0.206.371-0 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Manoel Milton Santos, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.241-92.
Proc. 2012-0.206.373-6 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto
por Helio Marino, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5055.436-72.
Proc. 2012-0.206.376-0 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por

Paulo Roberto da Silva, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.211-12.
Proc. 2012-0.206.380-9 - INDEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por Antonio Fernandes Filho, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5055.068-22.
Proc. 2012-0.206.383-3 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Willian Carlossouza Gouveia, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-046.086-72.
Proc. 2012-0.206.384-1 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Maria Eunice Alves de Lima, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-057.956-82.
Proc. 2012-0.206.387-6 - INDEFERIDO
– Recurso de infração de táxi interposto por
Amauri Tatajuba de Barros, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-057.251-72.
Proc. 2012-0.211.936-7 - INDEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por Francisco Ribeiro da Nóbrega, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.168-12.
Proc. 2012-0.211.942-1 - INDEFERIDO –
Recurso de infração de táxi interposto por
Arlindo Cosmo da Silva, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.714-92.
Proc. 2012-0.211.944-8 - INDEFERIDO –
Recurso de infração de táxi interposto por Francisco Ribeiro Nóbrega, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.154-92.
Proc. 2012-0.211.946-4 - INDEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por Francisco Ribeiro Nóbrega, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.553-12.
Proc. 2012-0.211.947-2 - INDEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por
Luzimar Vicente de Lima, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-057.091-12.
Proc. 2012-0.211.955-3 - INDEFERIDO –
Recurso de infração de táxi interposto por
Jurandir Hercilio da Silva, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-056.215-52.
Proc. 2012-0.211.959-6 - INDEFERIDO Recurso de infração de táxi interposto por
Cesarino Ferreira de Carvalho, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-057.256-12.
2012-0.218.082-1 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Valdessu
Silveira Queiroz, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.365-12.
2012-0.218.084-8 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Severino
Tavares da Silva, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5045.638-02.
2012-0.218.087-2 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Emanuel
Barbosa Fernandes, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5054.762-42.
2012-0.218.092-9 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Ivan de

Almeida Maciel, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.702-82.
2012-0.218.095-3 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Jose Francisco Perina, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.701-72.
2012-0.218.100-3 - INDEFERIDO - Recurso interposto por Jose Francisco Perina, houve
por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de
infração Y5-056.718-22.
2012-0.218.104-6 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Robson
Gode Ariza, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.723-72.
2012-0.218.105-4 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Robson
Gode Ariza, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.415-72.
2012-0.228.480-5 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Paulo Vital
Deoliveira Neto, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-057.333-12.
2012-0.228.490-2 - DEFERIDO - Recurso
de infração de táxi interposto por Reginaldo
Rodrigues de Andrade, houve por bem DAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5045.694-02.
2012-0.228.497-0 - INDEFERIDO – Recurso de infração de táxi de infração de táxi interposto por Teofilo Fariasde Sa, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-040.123-62.
2012-0.228.506-2 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por João Silva
dos Santos, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-054.770-12.
2012-0.228.513-5 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por José
Roberto Medeiros Vital, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.903-02.
2012-0.228.519-4 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Durval
Soares Arevalo, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-054.696-42.
2012-0.228.529-1 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Durval
Soares Arevalo, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-054.695-32.
2012-0.234.781-5 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Djenal
Serafim de Almeida, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5061.914-62.
2012-0.234.784-0 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Antonio
Carlos Calcagno, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.165-92.
2012-0.234.792-0 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Antonio
Carlos Calcagno, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.724-82.
2012-0.234.796-3 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Silvio
Francatti do Nascimento, houve por bem, NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.712-72.
2012-0.234.800-5 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Silvio
Francatti do Nascimento, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.555-32.
2012-0.234.813-7 - INDEFERIDO - Recur-

so de infrações de táxi interposto por
Manoel Milton Santos, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-056.716-02.
2012-0.234.820-0 - INDEFERIDO – Recurso de infração de táxi interposto por Fiore
Tadeu Marchesano, houve por bem, NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.157-12.
2012-0.235.306-8 - DEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Irani Jose
Peixoto, houve por bem DAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-061.627-52.
2012-0.238.218-1 - DEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Ailton Jose
de Oliveira, houve por bem DAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-053.522-72.
2012-0.238.221-1 - INDEFERIDO – Recurso de infração de táxi interposto por Ernesto
Bento dos Santos, houve por bem NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.557-52.
2012-0.238.224-6 - INDEFERIDO –
Recurso de infração de táxi interposto por
Aldo Ferreira Filho, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-054.536-92.
2012-0.238.227-0 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por
Ronaldo Martins dos Santos, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-055.202-42.
2012-0.238.230-0 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Mauricio Chaves Nazarian, houve por bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5055.142-02.
2012-0.238.235-1 - INDEFERIDO – Recurso de infração de táxi interposto por
Anthony Richard de Andrade, houve por bem
NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração
Y5-058.637-72.
2012-0.238.238-6 - INDEFERIDO - Recurso interposto por Wilson Sales, houve por
bem NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-055.920-72.
2012-0.238.239-4
INDEFERIDO - Recurso de infração de
táxi interposto por Vlamir de Almeida, houve
por bem, NEGAR PROVIMENTO ao auto
de infração Y5-057.092-22.
2012-0.238.242-4 - INDEFERIDO a Recurso de infração de táxi interposto por Edilson
Mariano Candido, houve por bem, NEGAR
PROVIMENTO ao auto de infração Y5057.566-32.
2012-0.243.645-1 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por Eduardo de Campos Baptista, houve por bem, NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5056.007-62.
2012-0.243.648-6 - INDEFERIDO – Recurso de infração de táxi interposto por Eduardo de Campos Baptista, houve por bem, NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5055.055-02.
2012-0.243.650-8 - INDEFERIDO - Recurso de infração de táxi interposto por
Jurandir Esperandio, houve por bem, NEGAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5064.864-82.
2012-0.243.652-4 - DEFERIDO Recurso
de infração de táxi interposto por Luiz Adilson
Ferreira da Silva, houve por bem DAR PROVIMENTO ao auto de infração Y5-058.028-32.
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Taxista se sente lesado por
empresa convertedora de GNV
Carla Guedes Ferreira
Para reduzir gastos com combustível, o taxista José do Nascimento, 53
anos, proprietário de uma Chevrolet
Zafira, decidiu converter o veículo
para o sistema de Gás Natural Veicular (GNV).
Em julho de 2011, Nascimento
comprou e instalou o kit de 5ª Geração, com a empresa Motorgás, localizada na Rua dos Trilhos, especializada em conversão de motores a gás natural. Um mês depois o sistema apresentou defeito de fabricação. “O equipamento estava com vazamento e forte
cheiro de gás penetrava no interior do
veículo. Procurei a empresa, que identificou o problema e trocou o sistema
danificado”, lembra.
Para desespero do taxista o equipamento voltou a apresentar problemas, des-

ta vez, em outro componente. “Com 3,5
mil quilômetros rodados com o kit, meu
carro começou a fazer barulho. Novamente procurei a empresa para reclamar, mas
eles não identificaram nada”, conta Nascimento.
Inconformado, sem o problema solucionado e com o barulho persistindo
no veículo, o taxista novamente procurou empresa. Segundo ele, um técnico
avaliou o carro e identificou um defeito
no redutor de pressão. “A peça seria substituída, porém, era necessário solicitar o
produto ao fornecedor e assim que chegasse me avisariam por telefone”.
Quase um mês depois sem nenhuma
informação sobre a troca da peça, o
taxista procurou a empresa. “Fui até lá
quatro vezes para fazer resolver o problema, mas sempre era informado que
o redutor estava em falta no estoque”.

Indignado com o descaso, o taxista
registrou no Procon/SP (Processo 0212157.532-6) uma reclamação contra a
Motorgás. Mesmo intimada para uma
audiência de conciliação realizada em
21 de agosto, a empresa não apareceu.
“A empresa reclamada, embora devidamente comunicada não compareceu, impossibilitando qualquer tentativa de
acordo”, informa o documento de notificação do órgão.
Segundo o Procon/SP, a empresa
pode ser multada e dependendo da lesão ao consumidor denunciada ao Ministério Público e Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).
“O caso do taxista José do Nascimento
já está com a equipe de fiscalização para
apuração das irregularidades e, se confirmadas, a empresa será autuada. A
multa pode chegar a R$ 6,5 mil”, escla-

rece o órgão.
A equipe de reportagem da Folha
do Motorista entrou em contato com
os responsáveis pela Motorgás por inúmeras vezes para esclarecer as reclamações alegadas pelo consumidor José
Nascimento. Porém, os telefones da
empresa e os informados pelo taxista
não funcionam. Isto prova a deslealdade com seus clientes. Também enviamos um e-mail, mas até o fechamento desta edição, nenhum retorno
havia sido dado.
O editor do jornal, Salomão Pereira, tentou por várias vezes, por meio
de um anuncio em um jornalzinho que
circula na classe, por meio de um telefone Celular, o que também não foi
possível. Portanto é importante o
taxista tomar cuidado em converter seu
veículo, com a empresa mencionada.
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CARRO DO FUTURO AINDA LONGE
DO ORÇAMENTO DOS TAXISTAS
modelo considerado ecologicamente
correto pela baixa emissão de
poluente, também alcança excelentes resultados quando se trata de
economia na hora de abastecer. O
Prius consegue atingir uma autonomia de aproximadamente mil
quilômetros com apenas um tan-

que de combustível.
No Japão e em países espanhóis, o modelo triunfa no segmento taxista. A versão brasileira
do Prius, no entanto, ainda está
longe do orçamento dos motoris-

Foto: Divulgação

A montadora japonesa Toyota
apresentou aos taxistas na última edição da ‘Táxi Point’, feira
direcionada ao setor, o Prius, primeiro veículo híbrido (combinação de energias a combustão e
elétrica) lançado no Brasil.
Produzido com alta tecnologia, o

Prius reúne tecnologia e sofisticação

tas da praça. O modelo será
vendido por cerca de R$ 140
mil, sem isenção de IPI e
ICMS. Com esse valor elevado será difícil o modelo conquistar espaço na praça.
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Segunda via da habilitação agora pela internet
seguida pagar a taxa de R$ 30,43
mais o valor de entrega dos Correios (R$ 11).
Segundo coordenador do
Detran.SP, Daniel Annenberg, cerca
de 90% das solicitações de 2ª via de
CNH recebidas pelo órgão no primeiro semestre foram presenciais.
“Nosso objetivo é desburocratizar os
serviços e incentivar cada vez mais

o cidadão a migrar
para o atendimento
eletrônico”, reforça.
Para o documento ser entregue corretamente pelo Correio, o usuário deve
manter o endereço
de entrega atualizado. Mais informações detalhadas sobre os serviços oferecidos pelo
Detran.SP na internet podem ser
obtidas pelos números (11) 3322Foto: Mário Sergio Almeida

Para facilitar a vida dos motoristas, agora a segunda via da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e a licença definitiva para
dirigir agora podem ser requisitadas pela internet.
Os serviços estão disponíveis no
site www.detran.sp.gov.br. Para
solicitar o documento o condutor
deve preencher um cadastro em

3333 (para cidades com o DDD 11)
ou 0300-101-3333 (nas demais localidades).
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

Pneus meia vida nacional Pirelli,
Firestone, Goodyear, carros, pick-ups
e utilitários do aro 13 aos 17, todas as
medidas, bom preços, F: 7724-1871/
7724-5681

Alugo alvará ponto Rua: Pamplona
carro quitado R$ 1.400,00 por mês
F: 99522-9000 Luis.
Tenho 1alvara e prefixo coopertax
para carro acima de 2011 ou zero F:
98276-3613
Vendo ou alugo Ligue táxi R$ 400,00
ou 22 a vista, meriva 09 c/ alvará
itapecirica 69 mil F: 99496-6164 (claro) Claudio aceito troca.
Alugo carro completo táxi Coopertax
com deposito 10 mil reais F: 978169012
Procuro alvará p/locação F: 969398034 (oi) Marcos.
Arrendamos seu alvará e fazemos
administração consulte Waldemar
Mendes Rua: Siqueira Bueno 2181
sala 3 Mooca Fone 3637-5768 /
985855988.

Alugo alvará e vendo carro, varias
oportunidade entrada + parcelas, consulte Waldemar Mendes Rua: Siqueira
Bueno 2181 sala 3 Mooca Fone 36375768 / 985855988.
Meriva 010/010 1.4 flex branca, ar direção elétrico, pneus novos Financio
R$ 24 mil F: 99232-7471 / 5581-8343.

Foi esquecido num táxi que
peguei próximo a Vl. Mariana
no dia 06/09,depois da meianoite , um envelope da Caixa
Econômica contendo
documentos, relatórios e um
pen-drive, por favor avisar no
Fone 5062-5092 / 3257-4723 /
99534-3624 – Vera ou
Marcelo. Pago recompensa.

Funerária
Meta 2000
ATENDIMENTO 24 HS
S. Paulo e Grande S. Paulo.
Av. Alcântara Machado, 70,
Mooca - S. Paulo 03102-000
F: 9574-1276 3275-4247
firmino.emidio@terra.com.br
Siena 09 1.4 flex branca kit gás ar
direção elétrico, pneus novos financio R$ 21.900,00 F: 99232-7471 /
5581-8343.
Zafira 07 2.0 flex branca ar direção
trio elétrico rodas e pneus novos,
som financio R$ 26 mil F: 992327471 / 5581-8343
Meriva 08/08 1.8 kit gás pneus novos branca ar direção trava elétrico financio R$ 20 mil F: 992327471 / 5581-8343
Ofereço-me como preposto / 2ª
motorista
c/garagem
Res.
Jabaquara F: 5021-3325 / 971026135 c/ Wilson.
Vende-se titulo Ligue táxi F: 41593343 / 99630-4986.
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Nove taxistas são convocados para
assumirem vaga em ponto de táxi
O Departamento
Transportes Públicos
(DTP) convocou nove
taxistas para assumirem
vaga em ponto de táxi
privativo estabelecido na
Rua Chilon. O edital de
convocação foi divulgado na edição de 20 de setembro do Diário Oficial de São Paulo.
Os condutores devem
comparecer em até 60
dias, a partir da publicação no Diário Oficial, ao
seguinte endereço: Rua
Joaquim Carlos, nº 655
– Pari - das 9h às 16h. É
necessário apresentar o
registro, as licenças e a
guia de arrecadação.
Confira o nome dos
taxistas convocados no
edital abaixo:
Diário Oficial de 20
de setembro de 2012.
Edital de Convocação
035/2012
DTP.GAB
Inclusão em Ponto

Privativo de Táxi
O Diretor do Departamento de Transportes
Públicos CONVOCA os
condutores solicitantes
da criação do Ponto
Privativo de Táxi constante neste edital para efetivar
o registro de inclusão em
suas respectivas licenças.
Comparecer à Rua
Joaquim Carlos, n.º 655
- Pari, das 09:00 às 16:00
horas, portando a documentação exigida e a
guia de arrecadação
comprovando o pagamento do preço público
correspondente á inclusão em ponto privativo
de táxi.
O condutor terá prazo de máximo de 60 (sessenta ) dias, contados a
partir da data de publicação deste ato no Diário Oficial da Cidade,
para efetivar a inclusão
no ponto 3029. Se
não o fizer, isso im-

plicará na perda de direito à vaga ofertada.
Ponto Privativo de
Táxi n° 3029
Estabelecido através
do processo 20120.094.419-0
Local: Rua Antonio
de Macedo Soares
C O N D U TAX
NOME
109.332-39 Agenor
Pereira Filho
171.397-32 Edvaldo
Elias dos Santos
190.133-37 Fabiano
Ianni Gaston
193.964-30
Clodoaldo do Nascimento Vieira
194.082-34 Arlan
Leite dos Santos
199.715-32 Paulo
Roberto Francisco
207.887-38 Cosmo
Tabain Kole
209.496-34 Sandro
Estefano Rocha
212.849-38 Wa g n
e r Avelino Gomes

