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Diretor do DTP promete
cumprir a lei do serviço de táxi
Foto: Carla Guedes Ferreira

www.folhadomotorista.com.br

Contribuição
Sindical
Está fora de qualquer documento público em São
Paulo. Por decisão do Ministério Público (MP) o ex-prefeito Kassab revogou o artigo 4º do decreto 52066, pelo
decreto 52627/2011 tornando
sem efeito a exigência por falta de legitimidade. Pág. 12

Taxista de Diadema
foi assaltado 27 vezes
Foto: Mário Sergio Almeida

O vereador e editor da Folha do Motorista Salomão Pereira se reuniu, em 5 de março, com Daniel Telles Ribeiro,
diretor do Departamento de Transportes Públicos (DTP). Na ocasião, foram tratados diversos assuntos, inclusive a
transferência de alvará. Salomão solicitou o cumprimento do artigo 19 da Lei 7.329, (que garante o direito em vida a
qualquer pessoa). “Esses direitos vinha sendo violado na administração anterior”, citou Salomão. Pág. 38
Foto: Mário Sergio Almeida

Feirão do Táxi
dia 27 de
abril.

José Rodrigues da Silva, de 63
anos, já foi assaltado 27 vezes, levou
três tiros dos bandidos – braço, perna e pescoço – apesar da violência,
não abandonou a profissão e conta a
história. Pág. 28
Transferência de Alvará vem
sendo normalizada. Neste mês 24
solicitações foram deferidas
As solicitações de transferência de
Alvará de Estacionamento começam a serem normalizadas pelo
Departamento de Transportes
Públicos (DTP). Neste mês de
marços, 24 pedidos foram DEFERIDOS. Pág. 10

As montadoras Toyota e
GM, já confirmaram a
participação. Pág. 18

Seguro para
o seu táxi
Se for renovar ou contratar, a
GNC Gente nossa Corretora
de Seguros se destaca em 1º
lugar. Ligue: 5572-3000.

Financiamento
de seu carro 0km
Carta de rendimento, lucro cessante
ou nota fiscal, procure a Coopetasp.
Mesmo aos inadimplentes com a
Coopetasp ou Sindicato serão
atendidos. Cobra-se uma taxa de
serviço. Pág. 22
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Bandidos agindo
contra a classe
Nós últimos meses, cresceu, assustadoramente, o número de assaltos e
assassinatos de taxistas em São Paulo. A morte de José Alves de Oliveira,
enforcado com uma mangueira de gás, em 25 de fevereiro, em Diadema,
região do ABC, engrossa a lista de criminalidade contra a categoria. Duas
mulheres são suspeitas de cometer o crime. Até um delegado de polícia da
cidade foi vítima dos bandidos. Ele foi abordado e alvejado com vários tiros
ao chegar em casa com sua Mitsubishi.
Somente nos dois primeiros meses do ano, mais de 13 taxistas foram assassinados durante tentativa de assalto. A maioria dos crimes ocorreu zona
sul e foi praticado por ocupantes de motos. Esses trabalhadores se tornaram
alvos fáceis para os criminosos, porque transportam pessoas de todas as
classes sociais, andam sozinhos e com dinheiro no bolso.
Em alguns casos o taxista nem registra o Boletim de Ocorrência devido à
demora de atendimento na delegacia. Esses trabalhadores se tornaram alvos
fáceis para os criminosos, porque transportam pessoas de todas as
classes sociais, andam sozinhos e sempre com algum dinheiro no bolso. Os bandidos estão desafiando até mesmo a força policial. Em algumas situações, os meliantes levam vantagem e conseguem fugir sem
ferimentos para cometer outros crimes.
Com medo de morrer nas mãos de criminosos, muitos taxistas estão abandonando a profissão. Segundo eles, falta segurança, sobretudo à noite. Para
exigir das autoridades o cumprimento de medidas de combate à violência
contra a categoria, nas últimas semanas os permissionários fizeram manifestações em vários pontos da cidade.
A insegurança e o medo acompanham diariamente esses profissionais durante seu expediente nas ruas da cidade. A cada corrida, um novo caminho e
o rumo ao desconhecido.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DETERMINA “REBAIXAMENTO”
DE CNH IRREGULAR
Em 2008, houve bloqueio de 35 mil Carteira de Motorista pela Corregedoria do DETRAN, sob a alegação de suspeita de irregularidade na emissão da Carteira Nacional de Habilitação, ocorrida na Grande São
Paulo, especialmente, em Ferraz de Vasconcellos-SP,
conforme apuração nas investigações policiais.
Na ocasião, a noticia foi destaque no Jornal Nacional e, posteriormente, em 2011, houve outra operação
da Policia Federal em conjunto com o Ministério Público do Estado de São Paulo para verificação nova fraude, agora no desbloqueio ilegal do prontuário envolvendo agentes da própria
Corregedoria do DETRAN.
Nota-se, facilmente, que o bloqueio imposto pelo DETRAN/SP acaba impedindo o motorista de renovar o documento ou reiniciar novo processo para
habilitar-se, tornando a medida mais grave, porque fica “trancado” indefinidamente o prontuário do condutor.
Haveria a necessidade do DETRAN/SP analisar especificamente a situação do motorista que obteve sua CNH anteriormente e apenas alterou a categoria que estão sendo investigadas, ou seja, anteriormente a CNH não estavam sob suspeita, daí porque a medida que visa o bloqueio não pode prejudica-los, “basta cortar o galho podre e não a arvore toda”.
Recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão apontado que houve abuso da Corregedoria do DETRAN no bloqueio do
prontuário do motorista que apenas alterou a categoria de condutor em sua
Carteira Nacional de Habilitação, em São Paulo, deste modo, determina o
rebaixamento e desbloqueio do prontuário do condutor.
O importante é que essa medida possibilita que o condutor possa regularizar sua situação junto ao DETRAN e possa continuar dirigindo normalmente.
Convém ressaltar que, o condutor ficará dispensado de apresentar comprovante de residência ou comparecimento ao DETRAN para prestar depoimento, como era determinado pelo órgão de trânsito.
Ocorre que, antes de qualquer analise de provas quanto a suposta
irregularidade, deve-se analisar se as exigências determinadas pela
Corregedoria do DETRAN está em conformidade com a legislação e
pela Constituição Federal.
De todo modo, o motorista que se sentir prejudicado deverá procurar um
advogado de sua confiança para tomar as medidas mais adequadas para a
solução da questão.
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DTP autoriza mais processos de transferência de alvará
Mais 20 solicitações foram liberadas pelo órgão
As solicitações de transferência de alvará de estacionamento começam a serem atendidas pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP). Somente em
fevereiro o órgão deferiu 23 processos. Neste mês, 24 pedidos foram liberados, apenas uma solicitação recebeu indeferimento.
Embora autorizada por lei, a transferência de alvará estava sendo um entrave para os taxistas na administração anterior que criava várias dificuldades para
liberar a legalização do documento. A lista dos casos deferidos foi divulgada nas edições de 6, 9 e 12 de março do Diário Oficial do Município. Confira
abaixo os processos de transferência liberados:
Diário Oficial de 12 de março de 2013.
PROCESSO Nº 2013-0.041.310-3
REPUBLICADO
POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
NO D.O.C. DE
09/03/2013 ÀS FOLHAS 26.
PROCESSO: 2013-0.041.310-3 /
ERCIDIO SOARES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 011.793-22 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. / II – O não comparecimento no
prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 9 de março de 2013.
PROCESSO: 2012-0.308.599-7 /
EDENILZA MAIA DA SILVA SANTOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20
da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº
014.815-25 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário
o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.345.608-1 / LUIZ
SILVERIO VIEIRA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 015.687-28 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.041.310-3 / TIAGO
BARROS DOS SANTOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 011.793-22 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
Diário Oficial de 5 de março de 2013.
PROCESSO Nº 2011-0.224.803-3
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM
INCORREÇÃO NO D.O.C. DE 02/03/2013
ÀS FOLHAS 32.
PROC: 2012-0.308.037-5 - AGOSTINHO ANDREOLETTI
Solicita a transferência do Alvará de Estacionamento nº 014.052-25/.
Ante os elementos de convicção carreados
ao processo, em especial o parecer do DTP/
AJU que acolho como fundamento e razão de
decidir, INDEFIRO o requerimento formulado, tendo em vista que o Alvará de Estacionamento nº 014.052-25 encontra-se bloqueado em
razão do Processo de Cassação nº 20120.344.490-3.
PROC: 2012-0.353.110-5 - ODAIR TADEU CHAGAS
Decisão Judicial determinando a transferência do Alvará de Estacionamento nº 029.575-23
Ante a Decisão Judicial proferida, ora apresen-

tada, que decidiu pela transferência do alvará de
estacionamento nº 029.575-23 em favor do interessado, DETERMINO a efetivação da mencionada transferência para a pessoa do Sr. RENATO FERREIRA DE LIMA.
Diário Oficial de 6 de março de 2013.
PROCESSO: 2013-0.017.245-9 /
MANOEL DA CONCEIÇÃO GERALDES
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 033.711-23 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.016.509-6 / VALDIR
ALVES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 011.064-22 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.014.671-7 /
EVERTON FERREIRA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e
regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência doAlvará de Estacionamento nº 034.91625 da forma requerida, ficando condicionada a
efetivação da transferência desde que cumpridas as
demais exigências e formalidades. O requerente deve
comparecer no prazo de 90 dias, a partir desta publicação. Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO:
2013-0.013.244-9/
ARNALDO LOPES DOS SANTOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 022.145-20 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.012.651-1 / ROGÉRIO EMANUEL LEAL DE MORAES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 005.089-26 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.012.080-7 /
RAIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 011.846-28 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.010.109-8 /
CRISPINIANO SANTANA DE ALMEIDA

Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 020.722-20 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.027.804-4 /
ELEUSINA MARIA VIEIRA TADEU
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 014.538-23 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.018.234-9 /
SANDRA REGINA ZANETTI AUGUSTO
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 018.885-28 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.007.821-5 / TIAGO
BARROS DOS SANTOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 025.799-28 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.026.361-6 /
ALFREDO CARDOSO PRATES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 026.774-23 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.007.730-8 /
AMÉRICO PATRÍCIO MOROSI
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 035.512-29 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que
cumpridas as demais exigências e formalidades.
O requerente deve comparecer no prazo de 90
dias, a partir desta publicação. Caso contrário o
processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.006.997-6 /
HERCILIO PEÇANHA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 006.759-20 da forma requerida, ficando con-

dicionada a efetivação da transferência desde
que cumpridas as demais exigências e formalidades. O requerente deve comparecer no prazo de 90 dias, a partir desta publicação. Caso
contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2013-0.005.512-6 /
MARIUZA VOCCARI
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 008.570-25 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.357.744-0 / JOSÉ
ANTONIO MAGALHÃES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 040.188-26 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.355.788-0 /
OSMAR FERRARI MAGNANI
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 021.440-26 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.289.258-9 /
GILMAR CARVALHO
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 002.744-29 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.305.581-8 /
ONOFRE PAULINIO FILHO
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 026.717-27 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
PROCESSO: 2012-0.273.628-5 / NELSON FELIX DA COSTA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I - Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 035.986-24 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O requerente deve comparecer
no prazo de 90 dias, a partir desta publicação.
Caso contrário o processo será arquivado.
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Contribuição Sindical está fora
de qualquer documento público em SP
Foto: Mário Sergio Almeida

A obrigatoriedade de pagamento
da contribuição sindical para os
taxistas da cidade de São Paulo foi
derrubada pelo vereador Salomão
Pereira, que ingressou com uma ação
judicial no Ministério Público contestando a cobrança na renovação do
alvará de estacionamento, por ser um
documento público. O pagamento é
facultativo, paga quem quer.
Por decisão do MP o prefeito revogou o artigo 4º do decreto 52066,
pelo decreto 52627/2011 tornando sem efeito a exigência. “Essa
decisão foi uma vitória para a categoria”, alegou Salomão Pereira.

Cabe ressaltar que, a decisão é valida
somente para os taxistas da cidade de
São Paulo.
Segundo o vereador, o prefeito à
época Gilberto Kassab, o diretor do
Departamento de Transportes Públicos, (DTP), secretário de transporte,
tinham conhecimento da ilegalidade,
mas eram coniventes. “Se fosse aberta uma CPI para investigar a arrecadação desse dinheiro muita coisa apareceria”, explicou.
Antes de recorrer ao MP, Salomão
como vereador tentou solucionar o
problema, politicamente, devido aos
entraves políticos não foi possível.

gamento de legalidade da cobrança,
que até hoje não existem.
Conheça as propostas e trabalhos
realizados pelo vereador. Acesse a
página no Facebook:
(www.facebook.com/
folhadomotorista) ou o site da
Folha do Motorista
(www.folhadomotorista.com.br)
www.salomaopereiravereador.com.br
Propostas do candidato em favor
dos taxistas, quando
foi candidato
Permitir a transferência de alvará
à todos com vida ou morte; liberar
aos táxis as faixas de ônibus e corredores; dar andamento aos 16 projetos apresentados, inclusive o de
redução da penalidade da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), aos doadores sangue, que
foi aprovado por unanimidades dos
vereadores na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Garantir o direito parar na Zona
Azul, uma hora para almoço, direito
assegurado por todo o trabalhador;
regulamentar as coberturas dos pontos; uso da bandeira 2 nos finais de
ano, melhorar o atendimento no
(DTP), exigindo o cumprimento da
lei, que assegura à todos a transferência do alvará. Por falta da ação
do vereador, por não ter sido eleito
os seus projetos poderão seres arquivados. A divisão de votos, da categoria, deixou a
classe sem represenVeja abaixo cópia da decisão
tação na Câmara
do Ministério Público (MP).
Municipal.
“Se eu tive
23.174 votos. Os
demais candidatos,
somando todos incluindo o candidato
do sindicato, que
teve um pouco mais
de cinco mil votos,
não chegaram a
6.500 votos. Quero
que a própria categoria, análise, quem está
trabalhando contra
seus interesses. Falto bom senso, entraram em conversa de
candidatos sem a mínima chance de chegar lá”, declarou
Salomão Pereira.

Entrave
No início de 2011 foi cometida
uma grande irregularidade, contra a
classe. Não a legitimidade para exigência, o alvará por ser um estacionamento por ser um documento público e sua renovação, não pode estar atrelado ao pagamento da contribuição sindical. Após a revogação da
obrigatoriedade em 5 de setembro de
2011 (Processo: (1426.2011.02.009/
9), o medo de represália, fez com
que sete mil taxistas ainda pagasse a
taxa em 2012.
“Não existe exigência judicial para
essa cobrança, muito menos protesto,
ou dificuldade em adquirir seus benefícios, ou renovação de qualquer documento na competência da Prefeitura, estado ou união. Se houver algum
protesto, o taxista pode entrar com
processo por danos morais na justiça.
É causa ganha”, orientou o vereador.
Mesmo sem alcançar o posto de
vereador, para defender a classe no
legislativo, Salomão continua defendendo a bandeira dos quase 24 mil
eleitores taxistas e família que confiarem em seu trabalho. “Tenho certeza
que juntos faremos a diferença, colocando fim nessas cobranças abusivas”,
orientou:
“O próprio presidente do sindicato
declarou em seu jornal pagina editorial, que suspendeu o pagamento deste
tributo por 13 anos, aguardando jul-
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A importância do
seguro de seu táxi
Foto: Divulgação

O taxista, por estar exposto ao
trânsito das grandes metrópoles,
precisa cuidar da segurança de sua
ferramenta de trabalho. Colisões e
roubos ocorrem diariamente, muitas vezes, táxis estão envolvidos.
Não basta dirigir com atenção e
cuidado, pois uma pequena distra-

ção ou mesmo uma fechada pode
ocasionar uma grande dor de cabeça, com prejuízo financeiro. Em algumas situações, por não ter um
seguro bem contratado o taxista
acaba prejudicado e acionado judicialmente em caso de acidentes com
terceiros. Isso sem falar no medo de

todo motorista! Ter seu veículo roubado. Nesse caso é preciso recomeçar praticamente do zero, comprar um carro novo às pressas, sem
carta de isenção, sendo obrigado a
fechar negócio em condições
desfavoráveis.
Para evitar esse
tipo de situação
previna-se,
pesquise tire
suas dúvidas e
contrate um
bom seguro
para o seu automóvel,
com
corretoras
especializadas,
pois o sinistro de um
táxi é bem mais complexo do que o de um veículo particular e
requer conhecimento especifico, adquirido com experiência de mercado.
Existem diversas opções de
contratação que vão desde um seguro básico com cobertura apenas
para o veículo até um seguro completo com terceiros lucros cessantes

franquia reduzida etc.
A GNC Seguros é especializada em seguro táxi e por isso possui condições de mercado imbatíveis. Além disso, possuímos uma
equipe especializada em serviços
que vão desde a contratação até o
sinistro. Nossos profissionais estão
sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida no decorrer da
vigência do seguro.
Além de táxi, trabalhamos também com seguros de veículos particulares, condomínio, empresarial,
residencial, vida, entre outros.
Ao renovar ou contratar um seguro novo para o seu táxi ou particular
consulte a GNC Seguros onde você
encontra atendimento personalizado,
além de profissionais com ampla experiência no mercado.
A GNC Seguros esta localizada na Rua Dr Bacelar nº 21 Vila
Clementino ao lado do sindicato
dos taxistas. Cotações podem ser
solicitadas pelo (11) 5572-3000 ou
pelo e-mail:
gnc@gncseguros.com.br.

de 19/3 a 01 abril de 2013

FOLHA DO MOTORISTA

Página 15

Página 16

de 19/3 a 01 abril de 2013

FOLHA DO MOTORISTA

Cerca de 13 taxistas foram assassinados do início do ano até o fim de
fevereiro. A maior parte dos crimes
ocorreu na zona sul. Cada acontecimento gera um protesto dos taxistas
e leva o assunto ao conhecimento do
governador, do comando de policiamento e de várias outras autoridades,
mas sem sucesso.
É mais uma família que fica desamparada, enquanto os bandidos estão em liberdade para agir. Parte dos
crimes praticados dentro do táxi não
tem como a polícia identificar, a não
ser que alguém veja e denuncie.
A situação não é só com os taxistas
da cidade de São Paulo, município vizinho como Diadema, está passando
pela mesma onda de violência. Dia 12
de março maior parte dos taxistas do
município pararam para cobrar das
autoridades segurança, devido ao um
enforcamento de um companheiro
dentro de seu próprio táxi. Até um
delegado de polícia foi baleado ao
chegar em sua residência.
Este é um assunto que
merece atenção dos taxistas
Salomão Pereira, editor da Folha

do Motorista, presidente da Coopetasp,
e vereador suplente, esta contatando
empresas especializadas em equipamento de segurança para o interior
do veículo.
“A China é um país de maior
tecnologia em produtos eletrônicos, tenho feito contato com representante de
produtos deste país. Já me enviaram
algumas propostas e sugestão, estou
analisando. Em conversa com representante, eles acham que a pratica da
idéia, vai fazer com que os bandidos
evitem t o m a r o t a x i . “ A s s i m
esperamos”.Temos que fazer alguma coisa, não se pode cruzar os braços e esperar outros acontecimentos”, declarou Salomão.
“No ano 2000, ocorreu uma onda
muito forte obre roubo de táxi, parte
dos carros roubados não apareciam. Fiz
contato com empresa dá Itália, por meio
de seu representante em Salvador vieram a São Paulo fazer uma demonstração com o sistema de rastreamento e
GPS. Segundo este empresário apenas
o GPS instalado nos táxis já inibia a pratica dos bandidos, “só em ficar sabendo que o veículo tem GPS, já vão pen-

sar que está sendo monitorado, orientou o empresário na ocasião”. Isto fez
com que o número de roubo de carro
caiu praticamente a zero, com o número de taxista da cidade usando o GPS.
Até as montadoras, já colocam os
veículos a disposição com aparelho de
GPS. Na ocasião fui muito criticado pelo
sindicato da classe, na época eu era
candidato a vereador. Chegaram a dizer
que isto nunca chegaria às mãos dos
taxistas. É uma questão de ter visão do
futuro e procurar ajudar a categoria. O
mesmo vou fazer em breve com outro produto. “Talvez agora seja até mais fácil, porque os taxistas, já estão cansados de conversa sem qualquer aproveitamento”.
Tenho um projeto PL nº 145/2011
de minha autoria, tramitando na Câmara substituindo os antigos guias pelo
GPS, já foi aprovado na CCJ e Comissão de Política Urbana. Orientou Salomão.
Roubo de táxi reduzido a zero
Temos a Corretora GNC Gente
Nossa Corretora de Seguro, 90% de
nossos clientes são taxistas. Segundo
João Carlos Ferlin, responsável pelo sinistro, o número de roubo de carro táxi

Foto: Mário Sergio Almeida

Ação de bandidos preocupa
taxista de São Paulo e região

é praticamente zero. Os casos que
acontece são para levar os pertence
do taxista, o veículo é localizado horas
após, orientou João. “O que precisamos
é ajudar a polícia prender o bandido que
praticou violência contra o taxista, seja
por um simples assalto ou sequência de
crime, por meio da tecnologia”, assegurou Salomão Pereira.
Conheça as propostas e trabalhos
realizados pelo vereador. Acesse a
rede
social
Facebook
www.facebook.com/folhadomotorista
site da Folha do Motorista
w w w. f o l h a d o m o t o r i s t a . c o m . b r
www.salomaopereiravereador.com.br
twitter:@salomao_pereira
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Feirão do
Táxi OKM
SERÁ REALIZADO EM 27 DE ABRIL
Música, comida, diversão, sorteios de
prêmios, carros OKM e muitas
oportunidades para toda a família

Em virtude de outro evento marcado antecipadamente por outra empresa para o dia 13 de abril, mudamos a data da 11ª edição do Feirão
do Táxi para 27 de abril. Na ocasião, estarão presentes todas as marcas de automóveis, inclusive as
montadoras Toyota e a GM já
confirmou participação. Local Clube CMTC (Avenida Cruzeiro do Sul,
808, próximo a Ponte Pequena),
Os 100 primeiros taxistas a fecharem negócio serão presenteados
com uma linda camiseta com caricaturas, para a esposa ou filhos.
A Copa do Mundo está che-

Outra novidade é o alerta sobre a
direção
responsável.
Para
conscientizar os taxistas, cerveja será
cobrada pela direção do clube, assim
limita-se o consumo.
Apenas o refrigerante será servido grátis.
No feirão de abril
de 2012
foram vendidos
350 carros
De acordo com
Salomão Pereira,
organizador do
feirão, na edição realizada em abril do
ano passado foram
comercializados 350
veículos.
O
faturamento superou
a marca dos R$ 10
milhões. “Nesta edição, espero um au-

mento significativo no número de participantes e negócios realizados, afinal, este ano é de troca de carro devido aos grandes eventos que serão
realizados em São Paulo, inclusive a
Copa do Mundo de 2014”, assegurou Salomão.
O vereador, que consagrou uma
votação de 23.174 votos, e não foi
eleito, aproveitará a ocasião para
agradecer os taxistas e familiares.
Apesar de todos os esforços, infelizmente, a categoria ficou sem representação no Legislativo, devido à divisão de votos.
“A luta é uma seqüencia do
dia a dia, espero em 2016 contar
com o apoio de todos os taxistas,
amigos e familiares. Eles sabem da
necessidade de um bom legislador
na Câmara Municipal de São Paulo que defenda seus interesses”, ressaltou Salomão.

gando, por isso taxista providencie suas
cartas de isenção para acelerar de carro
novo em 2014. O Feirão do Táxi é a
oportunidade de fechar o melhor negócio. Não deixe para trocar de carro nos
dias de jogos que não dá tempo.
O feirão é aberto aos taxistas e familiares a partir das 8h. Para recebêlos com comodidade e segurança, os
organizadores montarão uma
infraestrutura completa, com área de
lazer para as crianças, estacionamento grátis para mil veículos, além de praça de alimentação e o tradicional “boi
no rolete”. Tudo isso será oferecido
gratuitamente aos participantes.

EXPOSITORES
Entre em contato com a Folha do Motorista pelo telefone (11) 5575-2653 (Ana Cláudia), ou Salomão e garanta sua
participação. “O Feirão do Táxi é o único evento direcionado aos taxistas que gera bons negócios”.
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Morador registra briga de
trânsito entre taxista e pedreiro
Um taxista é acusado de esfaquear um pedreiro durante uma briga de
trânsito, na zona oeste de São Paulo.
O fato ocorreu em 16 de fevereiro na
Rua João Vieira Filho, Jardim Rosa
Maria e foi gravado por um morador
do bairro.
A imagem exibida pelo SPTV mostra dois veículos parados e uma discussão entre os motoristas. Segundo
relato de moradores, o taxista desceu
do carro com um objeto similar a uma
faca ou canivete e foi em direção ao
outro condutor. Apesar de tentar escapar, o pedreiro Luiz Aparecido de

Souza foi atingido nas costas.
Após o surto de violência, as testemunhas disseram que o taxista ainda
desafiou a vítima disparando a seguinte
frase: “Eu não tenho nada a perder, meu
compadre”. Em seguida fugiu.
Socorrido pelos moradores do bairro, o pedreiro, que já está em casa, foi
submetido a uma cirurgia e passa bem.
As imagens gravadas foram importantes para a identificação do
agressor. A polícia vai solicitar sua
prisão temporária por tentativa de
homicídio. (Com informações do
portal de notícias G1).

Easy Táxi promove workshop direcionado a taxistas
No próximo sábado (23/3), das 9h às 20h, será realizado na Avenida Queirós
Filho, 1700, São Paulo, São Paulo, um workshop direcionado a taxistas. Promovido pela Easy Táxi, empresa idealizadora do aplicativo para chamada de táxi pelo
próprio passageiro por meio do celular ou internet, o encontro tem como objetivo
capacitar os easytaxistas no atendimento de seus passageiros, além de apresentar o projeto Bibliotáxi.
Denominado como o “Dia do Easytaxista”, em homenagem aos profissionais,
o evento contará com palestras sobre técnicas em finanças pessoais, orientações
de prospecção em novos negócios para conquistar mais corridas e dicas para
melhor atender os mais variados tipos de passageiros.
Outra novidade será o lançamento do Bibliotáxi, em parceria com o site Catraca
Livre. Na ocasião, o jornalista Gilberto Dimenstein, idealizador do portal, vai explicar como os taxistas podem transformar seus veículos em um canal de cultura
para a população. Mais informações pelo telefone (11) 4003-2498. O workshop é
gratuito, mas é necessário fazer o credenciamento com antecedência.
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Coopetasp a serviço dos taxistas

Carta de rendimento ou lucro
cessante procure a Coopetasp
“MESMO QUE VOCÊ ESTEJA COM MENSALIDADE ATRASADA NA COOPETASP OU EM SEU SINDICATO, SE
PRECISAR

DE CARTA DE RENDIMENTO OU LUCRO CESSANTE NOS PROCUREM. AOS INADIMPLENTES, SERÃO
COBRADOS TAXA DE SERVIÇO, E JÁ SAI COM O DOCUMENTO EM MÃOS”

A Coopetasp
disponibiliza um vale
abastecimento de R$
40 aos taxistas que se
associarem por 12
meses. Para os planos
de seis meses, um vale
combustível de R$ 20.
“Com o vale de R$ 40, o taxista abastece o
veículo com 27 litros de álcool, quantidade
suficiente para um dia de trabalho. Com o valor
que economiza, consegue pagar as
mensalidades”, ressaltou Salomão Pereira e
ainda lembrou: “a promoção é validade até o
fim dos estoques de vale abastecimento que
estão em poder da Coopetasp”, esclareceu.

“Providenciamos carta de isenção, IPI e ICMS,
atendemos associado e não sócio”
Não perca serviço, se a empresa que você atende exigir nota fiscal
eletrônica, procure a Coopetasp, emitimos sob 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 à Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, próximo à Avenida Sena Madureira. Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos sócio e não sócio. Quem desejar ingressar para usufruir dos benefícios
oferecidos, a Coopetasp está à disposição”, ressalta Salomão Pereira.
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.
Plano para associa-se
São oferecidos três tipos de planos para se associar: três meses, seis meses
e o de 12 meses. Mensalidades a partir de R$ 33 mais taxa bancária. Com
direito a guincho R$ 40 mais taxa bancária. “Carta de rendimento e lucro
cessante, aos não sócios é cobrada uma taxa de serviço”, avisou.

Foto: Mário Sergio Almeida

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.

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
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.
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Rosane Multimarcas
É ESPECIALIZADA EM
COMERCIALIZAÇÃO DE TÁXIS SEMINOVOS
Foto: Mário Sergio Almeida

A Rosane Multimarcas oferece
tratamento vip ao taxista
Se você está pensando em comprar ou vender o seu táxi, a Rosane
Multimarcas, empresa de
comercialização de veículos
seminovos, oferece as melhores condições e facilidades de negócio para
o taxista.
Especializada em atender os profissionais do táxi, a Rosane
Multimarcas, localizada à Rua Conselheiro Nébias, 636, Campos
Elíseos, trabalha com todas as financeiras e marcas de veículos. “Somos
focados no atendimento ao taxista,
por isso oferecemos a ele todo o suporte necessário para comprar ou
vender”, destaca Wagner Santos,
gerente da loja.
Instalada em uma área de aproximadamente 800 metros quadrados,

a Rosane Multimarcas, possui mais de
50 veículos disponíveis em estoque.
Por mês, são comercializados pela loja,
em média, 25 veículos. “Nosso diferencial está no suporte completo que
oferecemos aos taxistas”, explica
Márcio Santos, responsável pelo setor de vendas da empresa.
Na Rosane Multimarcas todos os
veículos são revisados e entregues aos
novos donos com garantia de 90 dias
de câmbio e motor. “Esses carros voltam a circular na praça com a segurança de um carro particular”, assegura Santos.
“Venha fechar o melhor negócio,
compramos todas as marcas, oferecemos assessoria de despachante, fazemos a melhor avaliação e ainda damos
um prazo ao taxista para trazer o car-

ro. Entregamos o veículo completo,
inclusive com o sistema de Gás Natural Veicular (GNV) instalado. Somen-

te uma loja especializada pode oferecer todas essas vantagens aos motoristas da praça”, conclui o gerente.
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Juiz manda cumprir a lei do serviço de táxi
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA,
80, São Paulo - SP - CEP 01501-020
0053858-64.2012.8.26.0053 - lauda 1
CONCLUSÃO
Em 04 de março de 2013, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Marcos Pimentel Tamassia. Eu,
Marcia Laiz, escrevente, subscrevi.
SENTENÇA
Processo
nº:
005385864.2012.8.26.0053 - Mandado de
Segurança
Impetrante: Marcos de Andrade
Vasconcelos
Impetrado: Diretor do Departamento de Transporte Público do
Município de São Paulo - DTP
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos
Pimentel Tamassia
Controle 3105/12
Vistos. Alega o impetrante ser titular do alvará de estacionamento de
táxi e que, por não mais lhe interessar continuar nessa atividade, pretende transferi-lo ao seu co-proprie-

tário Cícero Martins de Sousa, o que
não lhe foi deferido. Requer a correção do ato ilegal através do presente
mandado de segurança.
A liminar foi indeferida.
Em suas informações, a autoridade
coatora aduziu que o impetrante não tem
o direito à transferência, que fica na
dependência da análise da conveniência da Administração. O Ministério Público opinou pela denegação da
segurança.
É o relatório. DECIDO. Dispõe o
artigo 19 da Lei 7.329/69, com a alteração dada pela Lei 7.953/73: “Fica permitida a transferência do alvará de funcionamento de pessoas jurídicas ou físicas para quem, satisfazendo as exigências legais e regulamentares, possa
executar o serviço de transporte individual de passageiros por meio de táxi.”
Não vislumbro nenhuma margem de
discricionariedade para a Administração
na aplicação do referido dispositivo legal. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA, 80,

Foto: Mário Sergio Almeida
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CONCLUSÃO
Em 04 de março de 2013, faço estes
autos conclusos ao MM Juiz de Direito,
Dr. Marcos Pimentel Tamassia. Eu,
Marcia Laiz, escrevente, subscrevi.
SENTENÇA
Processo
nº:
005385864.2012.8.26.0053 - Mandado de
Segurança
Impetrante: Marcos de Andrade
Vasconcelos
Impetrado: Diretor do Departamento de Transporte Público do
Municipio de São Paulo - DTP
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos
Pimentel Tamassia
Controle 3105/12
Vistos.
Alega o impetrante ser titular do
alvará de estacionamento de táxi e que,
por não mais lhe interessar continuar
nessa atividade, pretende transferi-lo ao
seu co-proprietário Cícero Martins de
Sousa, o que não lhe foi deferido. Requer a correção do ato ilegal através do
presente mandado de segurança.
A liminar foi indeferida.
Em suas informações, a autoridade
coatora aduziu que o impetrante não tem
o direito à transferência, que fica na
dependência da análise da conveniência da Administração. O Ministério Público opinou pela denegação
da segurança.
É o relatório. DECIDO.
Dispõe o artigo 19 da Lei 7.329/69,
com a alteração dada pela Lei 7.953/
73: “Fica permitida a transferência do
alvará de funcionamento de pessoas
jurídicas ou físicas para quem, satisfazendo as exigências legais e regulamentares, possa executar o serviço de transporte individual de passageiros por meio de táxi.”
Não vislumbro nenhuma margem de
discricionariedade para a Administração
na aplicação do referido dispositivo legal. Se impresso, para conferência
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
informe o processo 0053858-

64.2012.8.26.0053 e o código
1H0000002GFN2. Este documento foi
assinado digitalmente por MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA.
fls. 1
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL - FAZENDA
PÚBLICA/ACIDENTES
4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA
VIADUTO DONA PAULINA,
80, São Paulo - SP - CEP 01501-020
0053858-64.2012.8.26.0053 - lauda 2
Apresentando-se um candidato à
transferência que tenha preenchido
todos os requisitos legais para ser
portador do alvará, os quais estão previstos no artigo 19º, não há como se negar a transferência. A Administração
está adstrita ao princípio da legalidade.
A lei não faz qualquer objeção à
transferência, salvo com relação ao
preenchimento dos requisitos por parte do adquirente do alvará. Assim, não
resta à autoridade coatora margem de
discricionariedade, pois o critério da
salvaguarda do interesse público a ser
examinado diz respeito apenas à análise do perfil do profissional a quem o
alvará será transferido.
Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGOPROCEDENTE a
presente ação e concedo a segurança
para se autorizar a transferência do
alvará de estacionamento de táxi
(002.027.263-20) e o ponto privativo
606 à pessoa indicada pelo impetrante,
desde que preenchido os requisitos do
artigo 19º da Lei7.329/69.P.R.I.
São Paulo, 08 de março de 2013.
Juiz de Direito
Se impresso, para conferência
acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
informe o processo 005385864.2012.8.26.0053 e o código
1H0000002GFN2.
Este documento foi assinado digitalmente por MARCOS PIMENTEL
TAMASSIATRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
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Taxistas de Diadema protestam contra assaltos
na região. Uma das vítimas foi assaltada 27 vezes
Carla Guedes Ferreira
Os taxistas de Diadema sofrem
com o elevado índice de assaltos nas
ruas da cidade. Nós últimos dois meses, quatro profissionais foram assassinados e seis baleados. Revoltados
com a situação, cerca de 100 motoristas de táxi fizeram, na última terçafeira (12/3), uma manifestação pacífica reivindicando mais segurança.
Os manifestantes se reuniram na
Praça da Moça, centro, e seguiram em
carreata até a Prefeitura de Diadema
onde foram recebidos pelo secretário de Defesa Social José Eduardo
Félix, e o tenente coronel do 24º
Batalhão da Polícia Militar da cidade, Reinaldo Zychan.
Um cartaz aberto em frente à Prefeitura estampava a indignação da
classe com a violência: “Nós taxistas
estamos em pânico, aterrorizados e
impossibilitados de trabalhar devido ao
elevado índice de assaltos. Queremos
providências das autoridades”. Nos
vidros dos carros, também foram escritas frases reivindicando segurança:
‘chega de violência’; ‘os taxistas só
querem trabalhar em paz’.
“É uma manifestação pacífica. Nós
queremos chamar a atenção das autoridades para aumentar o policiamento e, assim, garantir a nossa segurança, principalmente na madrugada e nos
finais de semana. Afinal, a gente nunca sabe quem está levando” explica
Alexandre Moita, um dos
organizadores do protesto.
“Está difícil trabalhar como taxista.
Tenho 18 anos de profissão, já fui roubado inúmeras vezes. Com medo, alguns colegas, inclusive desistiram do
táxi”, desabafa um permissionário que
prefere manter o nome em sigilo com
medo de represália dos bandidos.
Assaltado quatro vezes, o taxista
Paulo Moita agora evita locais considerados críticos da região, como Jardim Eldorado, Vila Clara e Jardim
Miriam. “Na última vez, fui abordado
por dois indivíduos em uma moto e
ainda levei um soco porque só tinha
R$ 30”, lembra.
Segundo o comandante Zychan, o
índice de roubos a taxistas na cidade
é desconhecido. “Não há dados estatísticos registrados. Os profissionais
devem fazer o Boletim de Ocorrência, só assim, conseguiremos identifi-

Mais de 100 taxistas participaram da manifestação

car o problema e tomar as medidas
cabíveis”, alertou.
“Precisamos trabalhar em parceria.
Os taxistas devem dialogar mais com
a corporação para assim, criarmos
ações de combate à violência”, destacou o coronel que, inclusive
disponibilizou um número de telefone
direto aos profissionais.
Com o objetivo de reforçar a segurança em regiões consideradas mais
perigosas pelos taxistas, como as ruas
Caminho do Mar, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santo
Afonso, entre outras, a Polícia Militar
fará um mapeamento desses locais.
Na próxima semana, a Secretaria
de Defesa Social fará uma reunião com
representantes dos taxistas, da Polícia Militar e da Polícia Civil, com o
objetivo de estreitar a comunicação
entre o grupo.
“Todos os envolvidos na questão
serão ouvidos. As ações dos agentes
de segurança serão baseadas no trabalho conjunto de inteligência e informações, que serão compartilhados
entre motoristas de táxi e as forças de
segurança do município. Isso vai permitir que tenhamos um quadro preciso para agir no combate à
criminalidade”, finalizou Félix.
Ocorrências
Em nota, o comando do 24º BPM
informou que realizará vistorias em tá-

xis com passageiros, além de continuar com a Cavalo de Aço, operação de
abordagem específica a motos.
Além disso, a Polícia Militar ressaltou a intenção de estreitar o dialogo
com a categoria taxista, a fim de identificar os locais e horários de maior
ocorrência de roubos contra os profissionais.
Medo na praça
Com 49 anos de profissão, o taxista
José Rodrigues da Silva, de 63 anos,
foi assaltado 27 vezes e levou três tiros dos bandidos – braço, perna e
pescoço – apesar da violência, nunca
abandonou a profissão. “Para trabalhar com táxi é preciso amar e não apenas querer. Afinal, o perigo e a morte
estão sempre nos rondando, mas é
preciso enfrentá-los, para levar o leite
e o pão de cada dia das crianças. A
classe é muito sofrida, ninguém reconhece nosso trabalho”, desabafa.
Clebson Cerqueira Souza, de 34
anos, decidiu abandonar a carreira na
área de logística para virar taxista. Há
dois anos e cinco meses na profissão,
já foi vítima de vários assaltos na região. “Espero mais rigor das autoridades no combate ao crime. A violência
é constante. Em janeiro, fui levar uma
suposta passageira até à Estrada Maria Cristina, Jardim Eldorado. Essa
mulher tinha cerca de 26 anos, era
morena alta e muito simpática. Calma-

mente, ela esperou um motorista disposto a levá-la até o local. Chegando
lá era uma emboscada, os meliantes
armados levaram meu carro e meus
pertences. Ela se fez de vítima, mas
depois fui procurá-la no endereço e
ninguém a conhecia”, lembra.
O taxista agradece a Deus, pois
teve a sorte de voltar vivo e não acabar assassinado como o colega José
Alves de Oliveira, enforcado com uma
mangueira de gás em 25 de fevereiro. “Na hora pensei na minha esposa
e nos meus filhos, mantive a calma
e a tranquilidade para dialogar com
os marginais, mesmo sendo ofendido e humilhado, consegui sair ileso. É traumatizante, por isso evito
fazer corridas em determinadas
áreas, como Eldorado, Maria
Cristina, Jardim Ivone e Jardim
Ângela”, conta Souza.
Mesmo com medo da violência,
Angélica Matias Sousa, de 22
anos, nem pensa em abandonar a
profissão. “Adoro meu trabalho,
mas é preciso reforçar o policiamento, principalmente à noite”,
avalia a taxista.
Há dois anos trabalhando com
táxi, Angélica nunca foi abordada
pela polícia. “Além de policiamento
ostensivo é preciso mais abordagens
aos taxistas, especialmente durante
o período noturno”, conclui.
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Mensagem avisa motoristas
sobre vencimento da habilitação
Foto: Divulgação

Para lembrar os motoristas sobre
a renovação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) enviará mensagens de
texto via celular informando a data de

vencimento do documento.
Atualmente, o sistema, testado com
1.224 celulares, possui mais de 180 mil
cidadãos cadastrados para receber a
mensagem. O motorista interessado em
receber o aviso deve se cadastrar no
site www.detran.sp.gov.br
e autorizar o órgão a enviar os alertas.
As mensagens serão
enviadas com um mês de
antecedência do vencimento da carteira e o condutor terá aproximadamente 60 dias para renovar o documento. O Código de Trânsito Brasilei-

ro (CTB) permite dirigir com a habilitação vencida por até 30 dias. Após
esse período, além de receber multa
de R$ 191,51, o motorista ainda terá
a carteira recolhida e o veículo retido até que outra pessoa habilitada compareça ao local da infração.
“Ao utilizar a mensagem de texto
pelo celular, o Detran incorpora mais
uma ferramenta tecnológica para ampliar o contato com o usuários. Nosso
objetivo é dar transparência, melhorar
a qualidade dos serviços e facilitar cada
vez mais a vida dos cidadãos”, enfatiza
Daniel Annenberg, diretor-presidente
do Detran.SP.
Outros serviços
Durante o ano, outros serviços serão incluídos pelo órgão ao sistema de
SMS, como licenciamento de veículos
e pontuação na CNH. O Detran estima enviar por ano 6,5 milhões de mensagens de texto.

Página 32

de 19/3 a 01 abril de 2013

FOLHA DO MOTORISTA

Aprovado projeto de
reembolso de inspeção veicular
Na última quarta-feira (13/3), a Câmara Municipal de São Paulo aprovou,
em primeira discussão, o Projeto de Lei 24/2013, de autoria do Executivo,
que determina o reembolso da taxa de inspeção veicular aos proprietários de
veículo da capital.
A proposta deve ainda ser avaliada novamente no plenário antes de ir à
sanção do prefeito Fernando Haddad. Caso o projeto entre em vigor, os donos de veículos aprovados terão o valor da inspeção reembolsado. Atualmente, o valor da taxa é de R$ 47,44.
Além do reembolso, a medida também prevê a fiscalização de automóveis
de outras cidades, incluindo ônibus intermunicipais ou fretados, que circulem
pelo menos 120 dias por ano na capital.

Reduz número de mortes no
trânsito de São Paulo em 2012
As pessoas estão morrendo menos no trânsito de São Paulo. Segundo balanço da Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET), o
índice de mortes em decorrência de
acidentes de trânsito diminuiu 9,8%.
De acordo com balanço do Relatório Anual de Acidentes de Trânsito
Fatais, no ano passado, 1.231 pessoas foram a óbito. Em 2011, foram
registradas 1.365 mortes registradas.
Segundo o órgão, os resultados
refletem também na diminuição de

mortes por atropelamentos. No
ano passado, as mortes de pedestres,
principais vítimas do trânsito, reduziram 12,5% em relação ao ano anterior, com 540 vítimas contra 617 em 2011.
Essa redução do índice de mortes é atribuída à ampliação do Programa de Proteção ao Pedestre (PPP),
com a contratação de mil orientadores
e a assinatura de um termo de cooperação pelas secretarias municipais dos
Transportes (SMT) e do Trabalho e
Empreendedorismo (Semte).

de 19/3 a 01 abril de 2013

FOLHA DO MOTORISTA

Página 33

Página 34

FOLHA DO MOTORISTA

Vai trocar de carro, consulte nossos
clientes, eles valorizam sua profissão
Foto: Mário Sergio Almeida

A Copa do Mundo está chegando, atualize a sua ferramenta de trabalho. Carro novo reduz gastos com
manutenção e mantém o seu capital
atualizado, garantia e comodidade
para o seu passageiro. “A sua preferência pelos clientes da Folha do
Motorista só tende a valorizar a sua
profissão. Se for trocar de carro ou
fazer manutenção, consulte”, orientou
Salomão Pereira.
“Benéfico do ICMS termina
em 31 de dezembro de 2015”
A isenção do ICMS vai até 31
de dezembro de 2015. A prorrogação ocorreu na 146ª reunião do
Confaz, realizada em 22 de junho de
2012, em Maceió (AL). Na festa de
aniversário da FM, realizada ano passado no mês de abril, Salomão Pereira, e José Fioravante pediu ao
governador de São Paulo logo foi
atendido.
Palavras do governador na ocasião: “Não podemos deixar o benefício vencer, o carro é a ferramenta de
trabalho do taxista, vamos encaminhar, para a pauta da próxima reunião do Confaz. Conforme solicitação do amigo Salomão o grande líder dessa categoria. Em 2014 teremos a Copa do Mundo, um dos maiores eventos e precisamos que os táxis de nossa cidade estejam em ordem, para atender os turistas e empresários que vem a São Paulo”, declarou o governador Geraldo
Alckmin.
CONVÊNIO ICMS 67, DE 22
DE JUNHO
DE
2012.
Publicado no DOU de 27.06.12
Ratificação Nacional no DOU de
16.07.12, pelo Ato Declaratório
11/12.
Prorroga disposições dos Con-

vênios ICMS
38/01 e 04/08.
O Conselho Nacional
de Política
Fazendária CONFAZ, na
sua 146ª reunião ordinária,
realizada em
Maceió, AL.
no dia 22 de
junho de 2012, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº. 24, de
7 de janeiro de 1975, resolve celebrar
o seguinte:
CONVÊNIO
Cláusula primeira Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2014,
as disposições contidas no Convênio ICMS 04/08, de 4 de abril de
2008, que autoriza os Estados da
Bahia, Piauí e do Rio Grande do
Norte a conceder isenção do ICMS
nas operações e prestações destinadas às entidades que relaciona.
Cláusula segunda A cláusula décima terceira do Convênio ICMS 38/01,
de 6 de julho de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Cláusula décima terceira O benefício previsto neste convênio entra em vigor a partir da data da publicação de sua ratificação nacional,
produzindo efeitos até 30 de novembro de 2015, para as montadoras,
e até 31 de dezembro de 2015, para
as concessionárias”.
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de
sua ratificação nacional.
Obs: “O convênio que concede o
beneficio ao taxista é o da cláusula segunda (Convênio ICMS38/01)”, orientou Salomão Pereira.
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Sete taxistas devem apresentar defesa
para evitar cassação do Condutax
Suspeitos de cometer alguma infração da lei do serviço de táxi, sete
taxistas devem apresentar ao Departamento de Transportes Públicos
(DTP) defesa escrita e, assim, evitar a
cassação de seus Cadastro Municipal
de Condutores (Condutax) – documento que autoriza dirigir táxi.
Os permissionários intimados têm
20 dias para apresentar a defesa por
escrito no seguinte endereço: Rua Joaquim Carlos, 655, Pari (Bloco “C” –
Setor de Disciplina). O atendimento
ocorre de segunda a sexta-feira, das
9h às 16h.
A lista com o nome dos
permissionários intimados pelo órgão
foi divulgada na edição de 5 de março do Diário Oficial do Município.
Confira abaixo a íntegra do documento abaixo:
Diário Oficial de 4 de março de
2013.
INTIMAÇÃO
O Setor de Disciplina, do Departamento de Transportes Públicos, de
acordo com a Portaria 066/2003
SMT-GAB, de 17/04/2003, Ordem
Interna 003/2003 DTP/GAB, respectivamente notifica o(s) motorista (s) a seguir
relacionado (s), a apresentar (em) defesa
escrita, na Proposta de Cassação da Inscrição no Cadastro Municipal de Condutores CONDUTAX, por infração ao

dispositivo legal (Lei nº 7.329 de
11/07/69, alterada através da Lei
nº 10.308 de 22/04/87, Art. 42
Inciso XLIX).
“Efetuar transporte remunerado,
sem que o veículo esteja devidamente autorizado para esse fim”. A defesa deverá ser entregue no prazo de
20 (vinte) dias impreterivelmente, a
contar da publicação desta, no Departamento de Transportes Públicos
– DTP á Rua Joaquim Carlos, 655 –
Pari – Bloco “C” – Setor de Disciplina, no horário das 09h às 16h.
Por oportuno, alertamos que o não
cumprimento desta, no prazo
convencionado, implicará no prosseguimento da proposta de cassação à
revelia.
NOME CADASTRO P.A. Nº
Antonio de Pádua Zilli 223.74632 2012-0.344.851-8
Alexandre Gonzales de Oliveira
221.475-31 2012-0.344.516-0
Ivan Francisco da Silva 189.87435 2012-0.344-507-1
Richard Santos de Magalhães
166.342-33 2012-0.344.526-8
Steve Dias Perusa 219.930-33
2012-0.344.538-1
José Claudio de Santana
110.166-39 2012-0.344.544-6
Claudio Ribeiro da Silva 237.50839 2012-0.344.548-9

Taxista devolve na redação
da FM pertence de passageiro
O taxista Gilberto da Silva do Ponto do Hospital Albert Einstein, região
do Morumbi, esteve na redação da
Folha do Motorista para devolver uma
“Sutra Sagrada” da Igreja Seicho-noie e uma importância em dinheiro esquecida em uma bolsa por uma passageira em seu táxi em 8 de março no
trajeto do hospital até a Avenida
Giovanni Gronchi.
“Como na bolsa não tem endereço
ou dados para entrar em contato, resolvi procurar a redação do jornal,
para fazer uma nota e quem sabe ela
possa encontrar seus pertence. Se ela
tomar um táxi e comentar o assunto
com o taxista, e ele pode até mandar
procurar a redação do jornal. Deixei
ela na Avenida Giovanni, não deixei em
nosso ponto, porque não tem documento que possa fazer contato. Divulgando no jornal, quem sabe ela possa

tomar conhecimento”, declarou Gilberto. “Espero que esta senhora apareça, caso contrário temos que doar
para uma igreja”.
“Outra senhora também esqueceu
os óculos, estou deixando, acredito
aqui ser mais fácil de localizar estas
pessoas”.
A Folha do Motorista há 13 anos
fez uma matéria com o Gilberto por
ter devolvido uma quantia que um
passageiro esqueceu em seu táxi. Parabéns Gilberto por seu gesto de honestidade, e que este exemplo seja seguido por todos os taxistas. “Já tivemos casos em que um taxista entregou na redação uma mala de viagem
contendo várias peças de roupas, e
conseguimos contato com a pessoa no
Rio Grande do Sul, depois de alguns
dias sua mala foi entregue”, declarou
Salomão Pereira.
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N.A. Baterias: 43 anos

Há 41 anos, a N.A. Baterias presta um excelente atendimento a seus
clientes, oferecendo o que há de melhor em baterias. “Temos os melhores
preços da cidade, trabalhamos apenas
com baterias novas e com as melhores marcas como Moura, AC
Delco, Heliar, Tudor, Cral, Durex,
entre outras, além da nossa marca
própria, N. A. Freedom. Tanto para
as baterias Moura quanto para a

N.A. Freedom, oferecemos um ano de
garantia para o taxista”, explica Nelson Augusto, responsável pela empresa.
Ao chegar a N. A. Baterias, o
taxista tem atendimento preferencial e
rapidamente a bateria nova é instalada.
Se não puder comparecer ao local, a
empresa oferece o serviço Disk Baterias. “Basta nos ligar que nós levaremos a bateria até a pessoa”, afirma
Nelson Augusto.
Venha adquirir sua bateria com quem
tem tradição no mercado, e aproveite
as promoções e facilidades de pagamento.
SERVIÇO:
N.A. Baterias
Rua Lituânia, 690 – Móoca
Mais informações: 20841550/ 2965-6920/ 2965-4843
Atendimento: segunda a sexta
das 8 às 19h e aos sábados das 8 às
16 horas.
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Diretor do DTP em reunião com Salomão
promete cumprir a lei do serviço de táxi
Para discutir questões de interesse
dos taxistas, o vereador e editor da Folha do Motorista Salomão Pereira se
reuniu, em 5 de março, com o diretor
do Departamento de Transportes Públicos (DTP), Daniel Telles Ribeiro. Na
ocasião, foram tratados diversos assuntos, inclusive a transferência de alvará,
conforme determina a lei.
Salomão Pereira solicitou o cumprimento dos artigos 19 (que garante o direito em vida a qualquer pessoa) e 20 (pessoa jurídica e nos caos
de morte) da Lei 7.329. “Na administração anterior, esses direitos estavam sendo violados”.
Ressaltou Salomão: “a transferência é uma forma de renovação do material humano e do bem, ou seja, o carro. O taxista não vende alvará e sim o
seu táxi, que é uma ferramenta de trabalho. Ao vender o veículo, ele procura
o Departamento Estadual de Trânsito
(DETRAN) para a transferência do
automóvel e é providenciada, assim
como o procedimento de mudança do
taxímetro é realizado pelo Instituto de
Pesos e Medidas (IPEM). Diante do
impasse na administração Kassab, a situação mudou de direção, o taxista procura antes o DTP para resolver a situação de transferência do alvará e,
se, aprovada ele providencia a legalização dos documentos nos demais órgãos. Se a lei for cumprida,
esse transtorno vai acabar”, justificou Salomão.
Durante a reunião, também foi levantada a questão do preenchimento de

vagas sobrando em pontos. Como alternativa para essa situação, Salomão sugeriu o sorteio ou abaixo-assinado.
“Assim damos condições dos taxistas
se organizarem. Nos pontos onde
existir vagas disponíveis, caso elas
não sejam preenchidas, por meio do
abaixo-assinado, o poder público realiza um sorteio e coloca os contemplados”, explicou o vereador que, inclusive citou o projeto de Lei 305/
2011, de sua autoria, com essas
mudanças, que tramita na Câmara
dos Vereadores.
“A categoria espera mais atenção
desta administração. O objetivo de minha visita é somar e apresentar as dificuldades que tivemos com a antiga gestão, para serem corrigidas nesta. O senhor (Ribeiro) trabalhou no Legislativo
e no Executivo, com a sua vasta experiência das leis e de administração, será
mais fácil solucionar as demandas do
segmento”, avaliou Salomão.
De acordo com Ribeiro, todas as entidades ligadas ao setor de táxi estão
sendo ouvidas. “Assumi o cargo recentemente e estou me interando sobre as
necessidades e demandas desse segmento para tomar as devidas providências. Vamos cumprir a lei. Quanto às
transferências de alvarás, já solicitei ao
setor jurídico um estudo dessa situação.
Estamos aguardando a conclusão para
nos posicionar. Em breve, tudo será resolvido”, explicou.
Leilão
Para desafogar o pátio do DTP,
hoje ocupado por carros apreendidos,

Foto: Carla Guedes Ferreira

será realizado um leilão. Uma equipe
técnica do órgão trabalha na execução do despacho desses automóveis. “Todos os proprietários foram
notificados e tem prazo de 90 dias
para arcar com as despesas e retirar o veículo, caso isso não ocorra
será leiloado”, explicou Ribeiro.
Poupatempo do Transporte
O diretor do órgão adiantou a reportagem da Folha do Motorista a construção do Poupatempo do Transporte.
“Esse projeto está sendo desenvolvido
em parceria com o Detran. Nossa ideia
é reunir todos os serviços (Detran, DSV,
DTP e IPEM) em um mesmo local para
evitar deslocamentos, assim o taxista, o
motofretista e o fretamento poderão resolver tudo num só lugar”, destacou.
Segundo Ribeiro, o secretário de
Transportes Jilmar Tatto, já disponibilizou
uma área para a construção do empreendimento. “Agora, nossas equipes trabalham na elaboração desse projeto e
como será a integração desses serviços.
Ainda está em estudo, mas estamos trabalhando em sua viabilidade”, ressaltou.
Desafios
Ainda se interando do departamento e diagnosticando suas demandas,
Ribeiro não teme enfrentar os desafios da área de Transportes. “Vamos

elaborar políticas públicas e superar com naturalidade os eventuais obstáculos. Muita coisa ainda está em fase de estudo, para
identificarmos as necessidades
do setor, mas nos próximos dias
começaremos a mostrar ações mais
definidas”, garantiu.
“Após receber uma demanda, nós
checamos e analisamos com o nosso setor técnico. Demanda tempo
até finalizar todo esse processo,
mas aos poucos estamos solucionando cada questão”, esclareceu
o diretor do órgão.
Quanto ao sorteio de alvarás, Ribeiro preferiu não antecipar nada sobre o assunto. “Recebemos várias
informações, porém é necessário
fazer um levantamento da viabilidade para tomar uma decisão com
tranqüilidade, o que for bom para o
taxista, será atendido”, explicou.
Perfil
Formado em Direito, Letras e Contabilidade, Daniel Telles Ribeiro, tem
vasta experiência na área pública. No
governo da ex-prefeita de São Paulo
Marta Suplicy, trabalhou na secretária
de subprefeituras, também atuou como
chefe de gabinete do vereador Zelão e
do Deputado Gerson Bittencourt.

de 19/3 a 01 abril de 2013

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

Pneus meia vida nacional Pirelli,
Firestone, Goodyear, carros, pickups e utilitários do aro 13 aos 17,
todas as medidas, bom preços, F:
7724-1871/ 7724-5681
Ofereço-me como preposto,
procuro alvará para alugar tenho ponto, caragem F: 23315178 / 95075-0236 Fabio.
Vendo prefixo da Use táxi á
vista ou parcelado F: 951643169 c/ Mario.
Vendo titulo Ligue táxi e uma
Moto Super Tenere750 tratar c/
Raimundo F: 96200-4536 /
98578-1781.
Coopertax: alugo carro compl.
R$ 10 mil de deposito ou Vendo
carro e alugo o restante F: (11)
96295-6565 (oi).
Procuro alvará p/ alugar ate
2010.Obs: já tenho carro 10/11 completo F: 3445-7675 c/ Marcos.
Procuro alvará para alugar, já
possuo carro F: 99376-7272
Ricardo.
Meriva Maxx 1.4 flex, brc, 2009
ótimo estado conservação R$
26.500,00 F: 99295-8878.

Alugamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar
Mendes – Rua Siqueira Bueno
2181 sala 03 – Mooca Fone: 36375768 / 98585-5988.
Alugo alvará e Vendo carro entrada
+ parcelas, consulte Waldemar Mendes – Rua Siqueira Bueno 2181 sala
03 – Mooca Fone: 3637-5768 / 985855988.
Compramos carro em bom estado,
Waldemar Mendes – Rua Siqueira
Bueno 2181 sala 03 – Mooca Fone:
3637-5768 / 98585-5988.
Vendo J6 2012, 7 lugares, 40 mil
km, e Alugo alvará c/ ponto na Assembléia legislativa F: 96469-0354 c/
Cristian.
Vende-se Idea 2011 e 2ª condutor R$
20 mil de entrada, restante financiado
Tratar c/ Carlos F: 94936-6780
(Hr.comercial).
Compro carro branco 2003 á 2010
em bom estado F: 99627-9803 / 37961618 Donizete.
Vendo Meriva 2011, ótimo estado e
alugo alvará F: 7726-4620.
Vendo belo Sedan 2007, ótimo estado e alugo alvará F: 7820-4320.
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Funerária
Meta 2000
ATENDIMENTO 24 HS
S. Paulo e Grande S. Paulo.
Rua José Menino, 32
Parque Rincão - Cotia
F: 99574-1276 / 4616-8810
2825-6015 / 3783-5489

firmino.emidio@terra.com.br

Vende-se
Meriva 2012
Branca 90mil Km.
F: 99156-2609
C/ LAURO

Taxistas e mototaxistas
protestam contra buracos
Inconformados com o excesso de buracos nas ruas e avenidas de Porto
Velho, Rondônia, aproximadamente 80 taxistas e mototaxistas fizeram uma manifestação na última segunda-feira (11/3). Os profissionais bloquearam parta da
BR-364, na entrada da cidade.
Segundo os manifestantes, os motoristas que trabalham no trânsito são prejudicados pelas más condições das vias da cidade, pois causam danos materiais aos condutores com manutenção do veículo e combustível.

