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Feirão do Táxi dia 27 de abril
Foto: Mário Sergio Almeida

Carta de rendimento
para o carro Okm
Carta de rendimento, lucro
cessante ou nota fiscal procure a
Coopetasp. Mesmo os inadimplentes
com a Coopetasp ou Sindicato serão atendidos. Será cobrada uma
taxa de serviço. Pág. 18

Contribuição Sindical
Por decisão do Ministério Público (MP) o ex-prefeito Gilberto
Kassab revogou o artigo 4º do decreto 52066, pelo decreto 52627/
2011, tornando sem efeito a exigência por falta de legitimidade. Pág. 30

Três montadoras já confirmaram a participação no Feirão
do Táxi: GM Toyota e Volkswagen. “Será o maior evento já realizado na categoria dos taxistas. No feirão do ano passado, mais
de R$ 10.000.000 em negócios foram realizados, com mais de
350 carros vendidos. Neste ano esperamos mais. 2013 e 2014 é
ano de troca de veículo devido a Copa do Mundo,” assegurou
Salomão Pereira. Pág. 20

Transferência de Alvará
Foto: Divulgação

Inspeção veicular
Foto: Divulgação

A partir de 2014, os
carros aprovados na inspeção veicular estarão
isentos do pagamento da
taxa, ou seja, paga depois
devolve. Os veículos com
até três anos de fabricação ficaram isentos. Os de
quatro anos a nove, serão
vistoriados a cada dois
anos. Pág. 12

SEGURO PARA O
SEU TÁXI

Durante o mês de março, cerca de 30 processos foram DEFERIDOS, ou
seja, as transferências foram autorizadas. Diretor do (DTP), promete cumpri a
lei. Taxista agradece administração pela mudança. Pág. 09

Se for renovar ou contratar, a
GNC Gente Nossa Corretora de
Seguros se destaca em 1º lugar.
Ligue: 5572-3000.
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Vendas de
motocicletas
crescem em
março

de 02 a 15 de abril de 2013

A primeira quinzena de março registrou saldo positivo de vendas de motocicletas em
território nacional, segundo levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).
Com base nos licenciamentos registrados pelo Renavam, foram emplacadas 71.213 motocicletas nos primeiros quinze dias do mês, volume 40% superior em comparação ao mesmo período de fevereiro (50.949).
Apesar do resultado positivo, a média de emplacamentos foi 14% inferior a registrada no
mesmo período do ano passado. “Mesmo com os sinais de melhora do mercado, a evolução
registrada deve ser analisada com cautela, por causa do Carnaval e do período de férias,
embora sinalize resultados animadores para o fechamento do mês”, comenta José Eduardo
Gonçalves, diretor executivo Abraciclo.
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Táxis elétricos começam a circular no Rio de Janeiro
Em 5 de fevereiro começaram a
circular no Rio de Janeiros os dois
primeiros táxis elétricos do município. Até o fim do ano, mais 15 modelos começam a operar nas ruas da
cidade maravilhosa.
Segundo a Prefeitura, a partir de
2014, a ideia é expandir o número
de veículos elétricos. “É uma fase
ainda experimental, mas o correto é
conseguirmos desenvolver subsídios
para a aquisição desses veículos pelas pessoas. São experiências que
vão criando uma cultura”, ressaltou
o prefeito Eduardo Paes.
Os modelos elétricos serão guiados pelos taxistas Breno de Souza
Olveira, de 47 anos, e Arthur Marfir,
de 51 anos, integrantes de uma cooperativa que atua no Aeroporto
Santos Dumont. Os motoristas não

terão que arcar com os custos de abastecimento nem repassar um percentual
da corrida à montadora Nissan, fabricante dos carros.
Durante três anos, os táxis ficarão
emprestados. Todos os dias, os dois
motoristas deverão buscá-los em um
prédio da prefeitura, em Botafogo, e
levá-los ao aeroporto. Com carga que
possibilita rodar até 160 quilômetros
sem abastecer, os taxistas poderão
recarregar em postos da Petrobrás na Barra da Tijuca e na Lagoa. Para receberem
os veículos, os profissionais passaram por
treinamento de dois meses.
De acordo com o secretário municipal de Transportes, Carlos Roberto
Osório, os dois taxistas foram escolhidos por terem experiência e boa conduta no trânsito. “Eles têm muitos anos de
carreira, não têm multas nem infrações

como taxistas no Rio. São comunicativos e têm noção de língua estrangeira.
São motoristas referência e vão servir
de espelho e exemplo para a categoria”.
Além de investir na modernização
dos veículos, o secretário informou
que, neste ano, será revista a regulamentação dos táxis da cidade, que é a
mesma desde 1970. Um dos princi-

pais pontos da nova legislação será
padronizar a frota, reduzindo as
disparidades entre carros populares
de baixa potência e carros de luxo,
que prestam o mesmo serviço.
Osório garantiu, no entanto, que a
ideia não é onerar o passageiro com
taxas diferenciadas. (Com informações da ABr).

Foto: Divulgação

Taxista é baleado no Jardim Ângela
A onde de violência contra motorista de praça continua na cidade de São Paulo. Um taxista foi baleado durante uma suposta tentativa de assalto no
Jardim Ângela, zona sul. A vítima foi abordada por dois homens que estavam em uma moto.
A dupla emparelhou o táxi e anunciou o assalto. O criminoso que estava na garupa disparou, a bala atravessou o braço da vítima e se alojou no tórax.
Mesmo ferido o taxista conseguiu dirigir por cerca de 500 metros. Não há informações se ele reagiu. Até o momento nenhum suspeito foi detido.
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Instituição precisa de voluntários
para ampliar atendimento

O fim do monopólio
da Controlar
Após muita discussão, enfim, o prefeito Fernando Haddad conseguiu a aprovação do fim da taxa de inspeção veicular. A mudança acaba
com o monopólio da Controlar, empresa responsável pela vistoria na
cidade de São Paulo.
Antes, a inspeção era realizada exclusivamente pela Controlar, agora, qualquer empresa credenciada, desde que atenda os requisitos estabelecidos pelo órgão público, poderá fazer o procedimento. Com o
fim da cobrança, Haddad acredita que mais motoristas devem aderir ao
procedimento.
Em 1996 a Controlar começou suas atividades na cidade de São
Paulo durante a gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. O contrato da empresa tinha duração de dez anos, mas foi anulado pela Justiça após denúncias ao
Ministério Público de supostas irregularidades. Em 2007, Gilberto Kassab,
prefeito à época, revalidou o contrato da empresa contrariando parecer técnico da prefeitura, que recomendava nova licitação.
Arselino Tatto (PT), líder do governo na Câmara Municipal comemorou as mudanças nas regras da inspeção veicular. “Acabamos com o
monopólio dessa empresa”, disse o vereador se referindo a Controlar.
Salomão Pereira, vereador suplente do PSDB, também aprovou as
novas regras e ainda caracterizou a Controlar como uma máquina de
tirar dinheiro do povo. Em 2011, ele apresentou um projeto sobre a
dispensa de veículos convertidos para Gás Natural Veicular (GNV) da
inspeção os veículos. Na ocasião, o vereador José Américo (PT), relator
da proposta, votou pela ilegalidade.
Durante anos, a Controlar faturou milhões com a reprovação de milhares de
automóveis. Enfim, agora os motoristas têm liberdade para escolher o lugar
mais conveniente para levar o veículo. A população espera com isso transparência e respeito na realização do procedimento.

EXPEDIENTE
FOLHA DO MOTORISTA
• Editora Unida Brasileira Empresa
Jornalística Ltda. - Unibrás
• Matriz: R. Dr. Bacelar, 17 - Vila
Clementino
São Paulo/SP - CEP 04026-000
• Tel./Fax (11) 5575-2653 •
Site: http://
www.folhadomotorista.com.br
e-mail: folhadomotorista@terra.com.br
• Sucursal Rio: Rua Santana, 73 Sobreloja, 206 - Rio de Janeiro-RJ - CEP
20230-260
• Tel. (21) 2252-6071 • • Fax: (21) 22428550
Diretor e Editor Responsável: Salomão
Pereira da Silva - MTB 20802
Jornalista: Carla Guedes Ferreira - MTB
46235
Paginador Eletrônico: Alexandre da
Conceição

Fotografia: Willian Monteiro da Silva Mário Sergio de Almeida
Assessoria Jurídica: Dr. Aristides
Fiamoncine Filho
Departamento de marketing: Fernando
José, Francis Mattar.
Distribuição: Samuel Pereira da Silva, José
Antônio, Manoelito, Rafael e Mário
Jornalista colaborador: Cláudio Rangel
(RJ) - MTb 16.981
Colaboradores: Raimundo Pereira da
Silva, Julia Cordeiro Uemura, Edvaldo Lima
Impressão:Taiga Gráfica Contato: (36938027)-(3658-1370)
Os anuncios publicados na Folha do Motorista são de responsabilidade dos anunciantes.
Máterias publicadas com opniões e sugestões
não expressam o ponto de vista do jornal.

A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer
(ABRAPEC) precisa dos seguintes voluntários: dentista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta. A ABRAPEC há uma década, atende pessoas adultas com câncer e seus familiares em risco social.
A Instituição distribui medicamentos (mediante a apresentação de receituário médico), materiais para curativos, cadeiras de roda/banho, suplementos nutricionais (mediante a
prescrição nutricional) cestas de alimentos, fraldas geriátricas, exames
laboratoriais, cama hospitalar, vales-

transporte, entre outros.
O atendimento abrange também
a orientação psicológica, de fundamental importância para a reabilitação das pessoas com câncer, no
que se refere à recuperação da
autoestima.
Em São Paulo, quem se interessar em
ser voluntário da ABRAPEC pode ligar
para (11) 2296-1705 ou comparecer
em sua sede social, na Rua Sousa Breves, nº09 – Tatuapé (próxima ao metrô Vila Carrão).
E-mail:
silma@abrapec.org
–
site:
www.abrapec.org

RETIFICAÇÃO: INCRIÇÃO/RENOVAÇÃO
NO CONDUTAX COM CONDENAÇÃO CRIMINAL
O interessado voltou a exercer seu labor como motorista profissional junto ao município. No entanto, ao
se expirar a permissão, o DTP - Departamento de
Transporte Público não permitiu o acesso ao documento
renovado, em virtude do que dispõe o artigo 9º, §1º,
letra “a”, da Lei Municipal nº 7.329, de 11 de julho
de 1969, que nega a inscrição ao requerente por
constar condenação por crime doloso.
Após entrar com pedido na Justiça, obteve liminar:
Motivo, contudo, que não guardando qualquer correlação lógica com a atividade profissional para cujo
exercício é necessário obter-se alvará, é de se afastar incontinenti. Com efeito,
segundo a Constituição da República de 1988, é livre o exercício de qualquer
atividade profissional, de forma que somente se admite como válida uma restrição ao exercício de atividade profissional quando se revela prevalecente o
interesse público. E no caso em questão, a ausência de qualquer correlação
lógica entre o motivo que conduz à restrição ao exercício da atividade profissional de taxista obsta que o Poder Público Municipal, por ato da Autoridade
impetrada, negue a expedição do alvará ao impetrante, cujas condições pessoais (estar em livramento condicional), aliás, indicam a urgente necessidade
de que se lhe dê a plena possibilidade do exercício de uma ocupação profissional, sem o que sua ressocialização poderá ficar comprometida. Destarte, declarando, em cognição sumária, a ilegalidade dessa restrição (condenação criminal por crime doloso), e a afastando, presentes os requisitos legais, CONCEDO a medida liminar para assegurar ao impetrante, TAXISTA, a imediata
renovação do alvará necessário ao exercício da atividade de taxista.
Em conclusão, para valer seu direito o interessado deve procurar um advogado de sua confiança a fim de que possa entrar com a ação, desta forma,
poderá retornar ao trabalho, graças ao olhar atento do Judiciário.
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Transferências de alvará deferidas
As coisas estão caminhando com a mudança de administração, as solicitações de transferências de alvará, por exemplo, estão sendo atendidas.
Somente no mês de março, aproximadamente 30 transferências foram autorizadas pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP).
Confira abaixo a lista com os processos de transferência deferidos pelo órgão:
Diário Oficial de 27 de março de 2012.
PROC. 2013-0.007.997-1 / JOSÉ DE
SOUZA
TRANSFERÊNCIADEALVARÁ DE ESTACIONAMENTO
I – Ante os elementos de convicção que instruem o presente, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e
regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
034.429-26 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no
arquivamento do presente.
PROC. 2012-0.329.820-6 / ANA VIEIRA DE
ALMEIDA
TRANSFERÊNCIADEALVARÁ DE ESTACIONAMENTO
I – Ante os elementos de convicção que instruem o presente, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e
regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº

026.055-20 da forma requerida, ficando condicionada
a efetivação da transferência desde que cumpridas as
demais exigências e formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROC. 2012-0.311.498-9 / JANDIRA NOGUEIRA DE OLIVEIRA
TRANSFERÊNCIADEALVARÁ DE ESTACIONAMENTO
I – Ante os elementos de convicção que instruem
o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 023.157-26 da forma
requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2012-0.297.698-7 / EDSON
ANDREOZZI
TRANSFERÊNCIADEALVARÁ DE ESTACIONAMENTO
I – Ante os elementos de convicção que instruem

Taxistas de Santo André
terão curso de qualificação
Foto: Divulgação SEBRAE

Para ensinar taxistas a gerirem o próprio negócio, a Prefeitura de Santo
André em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançou na última semana o ‘Taxista Empreendedor’, programa de qualificação profissional.
Durante 60 dias, os taxistas aprenderão sobre planejamento, gestão,
controle financeiro e atendimento ao cliente. Além disso, os profissionais
receberão um kit educativo multimídia, composto por manual impresso,
cinco CDs e quatro DVDs.
O programa Taxista Empreendedor é fácil de ser seguido, porque o
motorista pode ouvir as lições dentro de seu próprio carro, enquanto está
à espera de um cliente. “Depois, o profissional entrega a folha de avaliação do curso na SA Trans (Santo André Transportes) e o Sebrae em São
Paulo fará a entrega dos certificados, que deve ocorrer em maio”, explica
Josephina Irene Cardelli, gerente do Escritório Regional do Sebrae-ABC.
O Sebrae em São Paulo criou o Taxista Empreendedor em razão da
proximidade de eventos internacionais como a Copa das Confederações.
No ABC, a iniciativa tem o propósito ainda de atender às demandas da
Copa do Mundo da FIFA 2014, assim como tornar a região referência no
serviço de táxi. Geralmente, o taxista é o primeiro contato do turista com
o país que visita.

o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 029.207-27 da forma
requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 21 de março de 2012.
PROCESSO: 2013-0.010.784-3 / MARIA
APARECIDABERNARDINO DASILVA
Transferência de Alvará de Estacionamento
Ante os elementos de convicção que instruem o
presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 001.720-22 da forma
requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades. O não comparecimento no prazo de 90
(noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no
arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.010.282-5 / JORGE
DOS SANTOS RODRIGUES
Transferência de Alvará de Estacionamento
I – Ante os elementos de convicção que instruem
o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 038.077-20 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da
transferência desde que cumpridas as demais exigências e formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.010.117-9 / MIGUEL
AMARO DE LIMA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I – Ante os elementos de convicção que instruem
o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 015.549-21 da forma
requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.007.231-4 / ANTONIO
RODRIGUES
Transferência de Alvará de Estacionamento
Ante os elementos de convicção que instruem o
presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 005.747-24 da forma
requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e
formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente sente.

PROCESSO: 2013-0.002.268-6 / AIRES DA
SILVALEMOS
Transferência de Alvará de Estacionamento
Ante os elementos de convicção que instruem o
presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 015.669-20 da
forma requerida, ficando condicionada a efetivação
da transferência desde que cumpridas as demais exigências e formalidades. O não comparecimento no
prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente.
Diário Oficial de 20 de março de 2012.
PROCESSO: 2012-0.332.283-2 / ANTONIO TORRES BELO
Transferência de Alvará de Estacionamento
Ante os elementos de convicção que instruem
o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento,
nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 007.38026 da forma requerida, ficando condicionada a
efetivação da transferência desde que cumpridas as
demais exigências e formalidades. O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta
publicação, implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2012-0.355.792-9 / SILVIA
LUPION IULIANO MACENA
Transferência de Alvará de Estacionamento
Ante os elementos de convicção que instruem
o presente, cumpridas todas as formalidades legais e
regulamentares exigidas para este procedimento, nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de Estacionamento nº 022.426-21 da
forma requerida, ficando condicionada a efetivação
da transferência desde que cumpridas as demais exigências e formalidades. O não comparecimento no
prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no arquivamento do presente
PROCESSO: 2012-0.336.282-6 / OLIVIO
MERENDA
Transferência de Alvará de Estacionamento
I – Ante os elementos de convicção que instruem o presente, cumpridas todas as formalidades
legais e regulamentares exigidas para este procedimento, nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e
regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
021.038-26 da forma requerida, ficando condicionada a efetivação da transferência desde que cumpridas as demais exigências e formalidades.
O não comparecimento no prazo de 90 (noventa) dias, a partir desta publicação, implicará no
arquivamento do presente.
PROCESSO: 2012-0.344.194-7 / OLGA DE
ARAUJO RABELO
Transferência de Alvará de Estacionamento nº 029.485-24 (Categoria Comum Rádio) I –
Ante os elementos que instruem o processo, em
especial o parecer do DTP-3, que acolho como razão de decidir, INDEFIRO o pedido requerido na
inicial, tendo em vista o não preenchimento do requisito imposto pela legislação do táxi – Lei 7.329
de 11/07/1969 e Decreto nº 43.834 de 22/09/2003;
II – Publique-se, após ao DTP-3 para ciência e
providências eventualmente cabíveis;
III – Por fim, ao arquivo.
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“A Folha do Motorista é o jornal
que assegura o retorno ao cliente”
“É inviável o empresário gastar dinheiro divulgando seus produtos em
jornais que os taxistas não lêem. Conheço bem o Salomão e tenho orgulho em dizer que tenho o primeiro
exemplar de seu jornal, quando tinha
apenas quatro folhas. Esse é o motivo dos taxistas conhecerem o serviço
que tenho prestado a eles desde a
época em que a Itacolomy ficava atrás
do Cemitério da Consolação”, declarou o vendedor Paulo Anicci.
“Após matéria realizada comigo, os
taxistas começaram a aparecer na concessionária. Nos lugares onde tenho
trabalhado sempre digo aos empresários para anunciar na Folha do
Motorista, pois o resultado é certo.
Sempre tive ótimos resultados com os
anúncios publicados no jornal”, assegura Paulo.
“Hoje, trabalho na concessionária
Itacolomy de Automóveis, situada à
Rua Heitor Penteado, 800,
Sumarezinho. Tenho prazer em atender os amigos. Quero avisar em primeira mão que a Itacolomy estará presente no Feirão do Táxi para atender
a categoria. Afinal, esse é o único
evento dirigido aos taxistas com resultado certo”, ressaltou o vendedor.
“Nós temos os veículos certos para
atender os taxistas e seus passageiros. A perua SPIN LT, com cinco lugares e disponível em três versões:
modelo com pacote R9J (ar condicionado, direção hidráulica, vidros elé-

tricos, trava elétrica nas quatro portas,
alarme, duplo airbag e sistema de frios ABS com SBD); modelo com pacote R9R (versão com todos os itens
do pacote R9J mais rodas de liga leve,
CD Palyer MP3 e Bluetooth); e modelo com pacote R9T (versão com todos os itens do pacote R9R mais câmbio automático de seis velocidades).
Aqui na Itacolomy o taxista encontra
também a Spin LTZ de sete lugares
completa na versão mecânica e automática”, destaca.
“Temos também o SEDAN mais
vendido do momento, o COBALT, disponível nas versões LS, LT e LTZ 1.4,
mecânico e com motor 1.8, nas versões LT e LTZ mecânico ou automático de seis velocidades e para finalizar,
você pode optar pelo CRUZE LT
SEDAN 1.8 mecânico, automático ou
automático com bancos de couro de
fábrica. Posso assegurar que a GM
continua sendo líder de vendas na preferência dos taxistas”.
“Trabalhamos com todos os bancos e temos várias opções de financiamento em até 60 meses, inclusive com
o FAT do Banco do Brasil (BB), com
taxa de 4% ao ano. Nosso atendimento pelo BB é diferenciado, o cliente sai
da concessionária com a planilha de
gastos em mãos, ou seja, ele sabe quanto pagará da primeira a última parcela.
Além disso, na agência que temos parceria, o cliente tem estacionamento gratuito, atendimento preferencial e

Foto: Mário Sergio Almeida

aprovaçãoemtrêsdiasúteis”,destacaPaulo.
“É importante que o taxista procure no mercado das concessionárias,
vendedores, que saibam lidar com as
cartas de isenções para o faturamento
do carro zero. Quanto ao veículo usado, a Itacolomy tem uma avaliação justa, condizente com o mercado”.
“Para os que estão com suas cartas, convido para atualizar sua ferramenta de trabalho. Estamos às vésperas da Copa do Mundo é a frota de
táxi da cidade precisa estar em ordem. Na Itacolomy, o taxista ainda pode contar com nosso Departamento de Serviços e Peças. Temos Box exclusivo para as revi-

sões e serviços rápidos”, explica.
Entrega do veículo
“Eu trabalho com prazos de entrega informados pela fábrica, com
isso não tenho problemas com os clientes. Acompanhamos a revalidação
do crédito junto à financeira, oferecendo toda assistência necessária.
Oriento o taxista a não perder tempo
e vir nos visitar. Afinal, em quase toda
minha vida, minhas atividades sempre
foram atender o taxista, portanto,
conheço muito bem suas necessidades. Estou à disposição nos telefones: (11) 7860-1769 ID 80*6145 ou
no fixo direto (11) 2103-9014”,
orientou Paulo Amicci.

Motorista é impedido de fazer licenciamento
antecipado de seu veículo movido a GNV
Para fazer o licenciamento antecipado de seu veículo movido a Gás
Natural Veicular, Cláudio Tadeu
Teodoro, recorreu aos serviços
de um despachante credenciado
pelo Departamento Estadual de
Trânsito (Detran).
Mesmo sem nenhuma infração de
trânsito e com a documentação do
carro em ordem (IPVA, DPVAT e
Certificado de Inspeção do GNV válido até 22 de novembro de 2013),
o sistema do órgão impediu a realização do procedimento devido ao
carro ser convertido a GNV.
De acordo com o Artigo 8º da
Portaria 1868, de 28 de dezembro
de 2012, os despachantes
credenciados pelo Detran, podem
realizar consulta do Renavam e o pagamento da taxa de licenciamento,

por meio do Sistema de Gerenciamento
de Cadastro de Veículos (e-CRVsp).
“Porém, quando meu despachante
acessa o serviço, o sistema informa –
‘licenciamento antecipado não é permitido’”.
Na Resolução 280 e 292/2008, do
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), e na Portaria 1868, do
Detran não há menção textual específica sobre o impedimento da realização do licenciamento antecipado para
veículos movidos a gasolina/GNV.
Inconformado com o descaso,
Teodoro recorreu à diretoria de veículos do Detran. “Após conversar com
duas pessoas (Alan e Júlio), recebi a
seguinte resposta: ‘não é permitido fazer o licenciamento antecipado de
veículo movido a GNV’. Revolta,
esse foi o meu sentimento, afinal,

como cidadão estou fazendo a minha parte, converti meu carro para
um combustível menos poluente,
tive um custo elevado para fazer
essa mudança, atendi todas as solicitações das autoridades, que incentivaram a conversão à época,
para melhorar o ar da cidade de
São Paulo e, agora sou discriminado, pois donos de veículos movidos à gasolina e etanol conseguem fazer o licenciamento antecipado normalmente. Exijo das autoridades um estudo mais detalhado sobre esse tema”,
desabafa.
Em nota o Detran esclareceu que,
“de acordo com a Resolução 280 do
Contran, válida em todo o país, a emissão do licenciamento para veículos
movidos a GNV depende da apresentação de um laudo de segurança, ex-

pedido pelo Inmetro. O licenciamento
eletrônico antecipado é realizado exclusivamente pelos bancos, sem atendimento presencial, o que impossibilita a apresentação do laudo previsto
na legislação citada”.
Segundo o órgão, já é estudada
uma forma de validar os laudos por
meios eletrônicos e, assim, facilitar a
antecipação. “Cabe que, o ressaltar
que o licenciamento eletrônico antecipado é apenas uma comodidade para os cidadãos. O calendário de licenciamento regular,
por final de placa, começa apenas em abril. Quem possui o documento de 2012, como o cidadão Cláudio Tadeu Teodoro, estará com o licenciamento válido
até o mês de licenciamento do ano
subsequente”, esclareceu o Detran.

de 02 a 15 de abril de 2013
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Câmara aprova devolução
da taxa de inspeção veicular
Veículos com até três anos de uso estarão livres da vistoria
A partir de 2014, donos de carros aprovados na inspeção veicular estarão isentos do pagamento
da taxa. O fim da cobrança do tributo, uma das promessas de campanha do prefeito Fernando
Haddad, aprovado, em 20 de março, pela Câmara Municipal de São
Paulo, segue agora para sanção do
Executivo.
De acordo com o texto aprovado, um substitutivo apresentado
pelos vereadores do PT, apenas os
veículos reprovados na inspeção
não terão direito ao reembolso da
taxa. A proposta também prevê a
devolução do valor de R$ 47,44
referente à inspeção de 2013.
Em 2014, apenas os automóveis movidos a diesel serão obrigados a realizar a inspeção anual-

mente. Os modelos com até três
anos de uso ficarão livres da avaliação
e a partir do quarto ano a vistoria será
realizada a cada dois anos. Quando o
veículo completar dez anos de uso a
inspeção passa a ser anual.
Pelo texto substitutivo automóveis que circulem mais de 120
dias por ano na capital também
deverão realizar a inspeção veicular. A medida tem como objetivo evitar a “evasão de automóveis registrados no município, que
reflete na repartição das receitas
tributárias oriundas do Imposto
sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA)”, segundo a
justificativa do projeto original.
Ainda segundo o projeto, a prefeitura está autorizada a rescindir o
contrato de concessão assinado com

a Controlar. A administração municipal poderá credenciar oficinas
mecânicas, por meio de licitação.

Essa mudança visa incentivar a
concorrência, além de reduzir os
custos do serviço.

Foto: Mário Sergio Almeida

Inspeção veicular tem novo critério, veículos
com até três anos de fabricação estão isentos
Em 2011, o vereador Salomão Pereira apresentou um projeto isentando do Controlar os veículos convertidos para Gás Natural Veicular (GNV). Na ocasião, também foi levantada a questão sobre liberar do
procedimento veículos com até três anos de fabricação. “Esses automóveis já saem de fabrica obedecendo
às normas de emissão de poluente. Portanto, não há necessidade de vistoria. Mas, o vereador José Américo
do PT, relator desse projeto deu parecer pela sua ilegalidade. Agora, a inspeção ganhou um novo rumo”,
destacou.
“Como não fui eleito e o projeto foi reprovado por ilegalidade na Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ), refis outra proposta e repassei ao vereador Floriano Pesaro. Não tenho informações se ele protocolou”,
declarou o vereador.
Salomão aprovou as mudanças. “O Controlar é mais uma máquina de tirar dinheiro do povo que foi
criada pela administração de Gilberto Kassab. Com a troca de administração o povo aguardava mudanças
e a mais esperada pelo novo prefeito Fernando Haddad era o fim do monopólio do Controlar”, elogiou
Salomão.
“Sou totalmente contra que os carros da Grande São Paulo, como ABCD, Guarulhos, Osasco e Barueri,
Cotia, Taboão sejam penalizados com o pagamento da taxa de R$ 47,44. Não podemos penalizar ou proibir
que carros de outros municípios circulem na capital. Temos de considerar que a cidade de São Paulo está
rodeada por todos estes municípios. Fica até difícil distinguir o limite de um município ao outro, estão todos
habitados”, analisou Salomão.
“Espero que o prefeito não vete alguns artigos alterados pela Câmara Municipal, assim como ocorria com
Kassab que vetava quase todos os projetos votados e aprovados pelos vereadores”, alertou Salomão.

de 02 a 15 de abril de 2013
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Veículos homologados para
o serviço de táxi da capital
Diário Oficial de 6 de março de
2013.
Portaria n.º 011/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da
marca HONDA, modelos CIVIC EXR
(AUTOMÁTICO) e CIVIC LXR
(AUTOMÁTICO), para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO,
ESPECIAL e LUXO, na Cidade de
São Paulo.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, em especial
a Portaria n.º 162/10-SMT.GAB e,
CONSIDERANDO as informações contidas no Processo Administrativo n.º 2013 – 0.033.644-3, CONSIDERANDO o disposto nos Decretos
Municipais n.º 11.518/74, 16.896/80,
22.015/86, e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a prestação de serviços de táxi nas categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL e LUXO, o veículo da marca

HONDA, modelos CIVIC LXR (AUTOMÁTICO) e CIVIC EXR (AUTOMÁTICO).
Art. 2.º - O veículo especificado no
artigo 1.º desta Portaria deverá atender
aos demais requisitos previstos na legislação vigente aplicável à espécie.
Art. 3.º - Esta Portaria entrará em
vigor na data da sua publicação.
Proc: 2013 – 0.033.644-3 - Ricardo
Rodrigues da Silva/Pedido de homologação para o veículo Marca HONDA,
Modelos CIVIC LXS 1.8, CIVIC LXR
e CIVIC EXR 2.0, possa ser utilizado
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 09, que acolho como razão de decidir, DEFIRO o pedido de
homologação para a prestação de Serviço de Transporte Modalidade Individual de Passageiros – Modalidade Táxi
– dos veículos Marca HONDA, Modelos CIVIC LXR (AUTOMÁTICO) E

CIVIC EXR (AUTOMÁTICO), nas
Categorias Comum, Comum-Rádio,
Especial e Luxo, no Município de São Paulo; e INDEFIRO o pedido para o veículo
HONDA CIVIC LXS, uma vez que
o mesmo já se encontra homologado
para o serviço de táxi;
Diário Oficial de 11 de dezembro
de 2012.
Portaria n.º 207/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da
marca HONDA, Modelo FIT TWIST
1.5, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, Categorias COMUM,
COMUM RÁDIO e ESPECIAL, na
Cidade de São Paulo.
HELDER PEREIRA, DIRETOR
DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
em especial a Portaria n.º 162/10SMT.GAB e, CONSIDERANDO as
informações contidas no Processo
Ad m i n i s t r a t i v o n . º 2 0 1 2 –
0.328.750-6, CONSIDERANDO o
disposto nos Decretos Municipais
n.º 11.518/74, 16.896/80, 22.015/86,

e posteriores alterações,
RESOLVE:
Art. 1.º - Fica aprovado para a
prestação de serviços de táxi nas categorias COMUM, COMUM RÁDIO
e ESPECIAL, o veículo da Marca
HONDA, Modelo FIT TWIST 1.5,
sendo vedada a utilização de teto solar.
Art. 2.º - Fica reprovada a utilização do veículo especificado no Art. 1.º
para a Categoria Luxo.
Art. 3.º - O veículo especificado
no artigo 1.º desta Portaria deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente aplicável à
espécie.
Art. 4.º - Esta Portaria entrará em
vigor na data da sua publicação.
Portaria n.º 208/2012-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo
da marca HYUNDAI, Modelo
HB20 COMFORT STYLE 1.6 MT,
para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, Categorias
COMUM e COMUM RÁDIO, na
Cidade de São Paulo.

de 02 a 15 de abril de 2013
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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 02 a 15 de abril de 2013
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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.

de 02 a 15 de abril de 2013

Taxistas de Porto Alegre
protestam
contra violência
Três assassinados em uma madrugada e outro baleado
Centenas de taxistas realizaram um protesto durante a madrugada de sábado (30/3) e
domingo (31/3), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os profissionais pediram o fim da
violência contra a categoria. A revolta pelo assassinato de três companheiros na mesma
noite de sábado e mais um baleado, que se encontra no hospital, gerou um protesto na
frente da casa do Governador Tarso Genro do PT.
Na madrugada de sábado, os taxistas iniciaram uma manifestação no Largo Zumbi dos
Palmares, no bairro Cidade Baixa e chegaram a interditar o trânsito na região da Rodoviária,
no centro, para chamar atenção das autoridades por mais segurança.
A morte dos três taxistas igualou os números de 2012, quando outros três foram
vitimados nas ruas em assaltos ou homicídios. A revolta provocou protestos em frente à
casa do governador Tarso Genro (PT). Todos foram mortos enquanto trabalhavam e tiveram seus pertences roubados.
Segundo a Folha, por volta de 5h, cerca de cem colegas das vítimas se concentraram em frente ao Palácio da Polícia, na Avenida Ipiranga. O grupo seguiu em carreata até a
residência do governador, que recebeu os manifestantes. De acordo com a versão do
governo do Estado, os motoristas pediram mais segurança. O governador Tarso Genro
afirmou que se reunirá com a cúpula da polícia na próxima semana e prometeu rever os
procedimentos de abordagem nas barreiras policiais – os taxistas reclamam que os passageiros não são revistados quando os veículos são parados em blitze. (Com informações
da Folha de São Paulo)
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Aferição de taxímetro
no vencimento do alvará
Em 2012, a aferição foi realizada no autódromo de Interlagos, zona
sul. Neste ano, o procedimento
ocorre na unidade da Delegacia de
Ação Regional Leste (Rua
Secundino Domingues, 415, Vila
Alpina), das 8h às 16h.
A aferição será realizada conforme a data de vencimento do
alvará. “Estamos construindo um
local específico para realizar esse
procedimento. A previsão é entregar esse espaço até 2014”, explicou José Tadeu Rodrigues Penteado, superintendente do Instituto de
Pesos e Medidas (Ipem).
Como agendar
Para agendar a aferição de ta-

xímetro o taxista precisa emitir a
Guia de Recolhimento da União
(GRU) pelo site:
www.ipem.sp.gov.br. Com o documento em mãos o permissionário
deve fazer o pagamento da taxa de
verificação.
No momento da aferição é necessário apresentar os seguintes documentos: alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura; certificado de
propriedade do veículo; guia de serviço fornecida por oficina credenciada
pelo Ipem; certificado de verificação
do exercício de 2012 e GRU quitada.
Mais informações sobre o procedimento pelos telefones (11)
2154-5065 e 2024-0483.

Confira o calendário de verificação de 2013:
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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
Foto: Mário Sergio Almeida

Em virtude de evento marcado
antecipadamente por outra empresa
para o dia 13 de abril, mudamos
para 27 de abril a 11ª edição do
Feirão do Táxi . 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 chegando,

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.
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
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comercializados 350 veículos. O
faturamento superou a marca dos R$
10 milhões. “Nesta edição, espero
um aumento 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.
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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Aumento de rotatividade
em pontos de táxi
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) aumentou a rotatividade de alguns pontos de táxi. Na edição do
Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 23 de março, foram publicadas as portarias autorizando o procedimento.
Confira abaixo a integra das portarias divulgadas no Diário Oficial:
Diário Oficial de 23 de março de 2013.
Portaria n.º 022 /13 – DTP.GAB, de
19 de março de 2013.
Aumenta o índice de rotatividade ponto privativo n.° 938
(C.L.P. 17.08.024), para estacionamento de táxi, categoria Comum e dá outras
providências.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e consoante o disposto na Portaria n.º 037/1990 –
SMT/GAB e à vista da proposta formulada
pela Divisão de Planejamento Operacional,
Projetos e Pesquisas – DTP-1 através do Processo n.º 2013-0.074.615-3.
RESOLVE:
Art. 1º – Aumentar o índice de
rotatividade do ponto privativo n.° 938
(C.L.P. 17.08.024), para estacionamento de
táxi, categoria comum, que conta com 03
(três) segmentos:
• Primeiro Segmento: Rua Juquis, iniciando recuado em 0,20 (zero virgula vinte)
metros do ponto de concordância com a
Av. Moaci, com 10,0 (dez) metros de exten-

são capacidade
para 02 (duas) vagas;
• Segundo Segmento: Rua Juquis, lado
par, entre a Av. Moaci e a Av. Iraí, iniciando
a 35,25 (trinta e cinco vírgula vinte e cinco)
metros do meio fio da Av. Moaci, com 45,0
(quarenta e cinco) metros de extensão, capacidade para 09 (nove) vagas;
• Terceiro Segmento: Rua Juquis, lado
par, entre a Av. Iraí e a Av. Aratãs, iniciando
a 5,0 (cinco) metros do meio fio da Av. Iraí,
com 40,0 (quarenta) metros de extensão, capacidade para 08 vagas;
TOTAIS DO PONTO
Extensão : extensão útil de 95 metros;
Capacidade : 19 vagas; Índice de
Rotatividade : passando a ser igual a 5,43
carros por vaga, totalizando 103 carros.
Art. 2º - A operação do ponto da forma
descrita dar-se-á após a publicação desta
Portaria no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, e em especial a
Portaria n.° 132/10-DTP.GAB.

Portaria n.º 023/13 - DTP.GAB, de 19 de
março de 2013.
Aumenta o índice de rotatividade do
ponto privativo de táxi nº 2004, (C.L.P.
17.10.028-3) e dá outras providências.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES PÚBLICOS, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e
consoante o disposto na Portaria n.º 037/
1990 – SMT/GAB e à vista da proposta formulada pela Divisão de Planejamento
Operacional, Projetos e Pesquisas – DTP-1
através do Processo n.º 2013-0.074.614-5.
RESOLVE:
Art. 1º Aumentar o índice de rotatividade
do ponto privativo de taxi nº 2004 (C.L.P.
17.10.028-3),
categoria
comum,
(Subprefeitura de Pinheiros), que opera com
03 segmentos, como segue:
1º Segmento: Rua Arizona, lado par, entre a Av. Eng.º Luis Carlos Berrini e a Rua
Particular, iniciando contíguo ao SPU 156/
291132, com 31 metros de extensão, ressalvados 6 metros de guias rebaixadas, com 25
metros de extensão útil, capacidade para 5
(cinco) vagas.

2º Segmento : Rua Henrich Hertz, lado
ímpar, entre a Rua Paricular e a Av. Eng.º
Luis Carlos Berrini, iniciando avançado em
30,0 metros da projeção do alinhamento de
construção da Rua Particular, com 25 metros
de extensão, capacidade para 5 vagas.
3º Segmento : Rua Leon Faucault, lado
ímpar, entre a Rua James joule e a Rua Arizona,
iniciando a 22 metros da projeção do alinhamento de construção com a Rua
James Joule, com 15 metros de extensão, capacidade para 03 vagas.
TOTAIS DO PONTO
• Extensão: útil de 65 metros,
• Vagas: 13 vagas,
• Índice de rotatividade: passando de
4,923 para 5.
• Capacidade: 65 carros.
Art. 2º - A operação do ponto da forma
descrita dar-se-á após Publicação desta
Portaria no Diário Oficial da Cidade de São
Paulo.
Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a
portaria nº 48/12-DTP.GAB.

Taxistas com Condutax cassado
Na edição de 27 de março do
Diário Oficial da Cidade o Departamento de Transportes Públicos
(DTP) divulgou uma lista com o nome
de taxistas que tiveram o Condutax
cassado. Confira abaixo os nomes
dos condutores:
Diário Oficial de 27 de março de
2012.
Proc. 2012-0.110.885-0
Considerando a gravidade da falta cometida pelo motorista João Paulo Ramos de Lira portador do
Condutax n. 232.779-39 e com base
no julgamento proferido pela comissão disciplinar do primeiro grau, aplico-lhe a penalidade da cassação da
inscrição no cadastro municipal de

condutores de táxi, com base no art.
6 da lei 10.308/87, por restar comprovada a utilização do veiculo para a
pratica de crime.
Proc. 2012-0.110.889-2
Considerando a gravidade da falta
cometida pelo motorista Maria José de
Oliveira Carneiro portador do
Condutax
n.
237.109-34,
consubstanciada no uso de veiculo não
autorizado a prestação de serviço remunerado, incompatível com os bons
serviços que devem ser prestados a
população e com base no julgamento
proferido pela comissão disciplinar de
primeiro grau, aplico-lhe a penalidade
de cassação da inscrição no cadastro
municipal de condutores de táxi, pre-

Foto: Mário Sergio Almeida

vista na lei 7329/69, art. 41 e 42, inciso
XLIX, com a nova redação que lhe foi

dada pela lei 10.308/87, combinado com
o artigo 6 e 12 desta ultima.

Página 22

FOLHA DO MOTORISTA

de 02 a 15 de abril de 2013

Taxista agradece Salomão e diretor do
DTP pelo andamento das transferências
Foto: Carla Guedes Ferreira

A matéria publicada na edição
anterior do vereador e editor da Folha do Motorista Salomão Pereira,
com o diretor do Departamento de
Transportes Públicos (DTP), Daniel
Telles Ribeiro, deixou muitos taxistas
contentes. A redação do jornal e a

sede da Coopetasp receberam centenas de ligações de permissionários elogiando a iniciativa. Além disso, mais de
250 internautas acessaram a notícia no
site:
www.folhadomotorista.com.br.
“Ao contrário de matérias

publicadas em jornal que circula no
meio dos taxistas, a categoria não pede
a regulamentação, mas sim o cumprimento da Lei 7.329, regulamentada em
1969. Quando é solicitada das autoridades a regulamentação é porque se
desconhece a lei, talvez por ser um
pouco antiga. Desde o meu ingresso
na praça, acompanho esses processos,
mas nunca, em nenhuma edição da
Folha do Motorista pedimos a regulamentação da transferência de
alvará, ao contrário sempre defendemos o cumprimento da lei, que
por sinal conheço muito bem”, explicou Salomão.
“O cumprimento dos artigos 19
(que garante o direito em vida a qualquer pessoa) e 20 (pessoa jurídica e
nos casos de morte) da Lei 7.329, dará
condições de melhorar a frota de táxi
e a renovação do ser humano. Muitos
taxistas, já com idade avançada, ainda
estão trabalhando na praça, mas gostariam de transferir seu alvará para outro”, citou Salomão ao diretor.
“Na administração anterior esses
direitos estavam sendo violados. Se a
lei assegura não existe motivo para o
seu descumprimento”, explicou
Salomão. O vereador ressaltou que, o
taxista vende o táxi e não o alvará. “O veículo é uma ferramenta de trabalho, assim
como um comércio da cidade”, explica.
Ao vender o veículo, o taxista vai
ao Departamento de Transportes Públicos (DTP) para ter a segurança da
transferência do alvará e, posteriormente,
se dirigi ao Departamento Estadual de
Trânsito (DETRAN) para a transferência
do automóvel e ao Instituto de Pesos e
Medidas (IPEM). “Após concluir essas
transferências, o taxista passou o seu táxi
para outro”, esclareceu Salomão.
“Esta é uma luta que pendurou em
toda administração do ex-prefeito Gilberto Kassab. Considerada uma das
piores pelos taxistas, talvez tivesse
boas intenções, mas as pessoas que
colocou para comandar o DTP em
nada lhe ajudaram. A única coisa que
peço a você Daniel é o cumprimento

da lei. Como você tem experiência
do Legislativo e Executivo sabe bem
o papel do servidor, porém, esperamos mudanças. O taxista aguarda do
PT uma administração diferente”, solicitou Salomão.
Quanto ao preenchimento de vagas em pontos são necessárias mudanças. Não pode ficar somente por
decisão de sorteio que acontece uma
vez por ano. Como alternativa para
essa situação, Salomão sugeriu o preenchimento por sorteio ou abaixo-assinado. “Assim damos condições dos
taxistas se organizarem”. Explicou o
vereador que, apresentou o projeto
de Lei 305/2011, de sua autoria, com
essas mudanças, que tramita na Câmara dos Vereadores.
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. “Vamos elaborar
políticas públicas e superar com naturalidade os eventuais obstáculos”.
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
tranquilidade, 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.
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Detran informa novos locais
para indicação de condutor
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) estabeleceu três novas endereços de atendimento para a indicação de condutor de
infrações de trânsito aplicadas pela
Polícia Militar.
Desde 25 de março, as unidades do
Detran em Aricanduva, na zona leste,
Armênia, no Centro e Interlagos, na
zona sul, realizam o procedimento.
Além disso, os cidadãos podem também enviar a indicação pelos Correios
para uma das três unidades. Antes,
esse serviço era prestado na sede administrativa do órgão.
Quando não há identificação do
condutor no momento da infração, o
órgão autuador envia junto com a Notificação da Autuação um formulário, para que o proprietário do veículo
indique o motorista que conduzia no
momento da violação de trânsito.
Para isso, é preciso preencher todos os campos corretamente, assinar
no local destinado ao proprietário e
coletar a assinatura do infrator. Depois,
basta unir cópia da própria identidade
e cópia da Carteira Nacional de Habi-

litação (CNH) do condutor a ser indicado e apresentar ao órgão que aplicou
a multa. Cabe a cada órgão autuador
analisar o recebimento das indicações
de condutores.
Esses documentos deverão ser encaminhados pelos Correios via Aviso
de Recebimento (AR). Dessa forma, é possível acompanhar a entrega. É preciso ficar atento ao prazo
informado na Notificação de Autuação para realizar a indicação de
condutor, que é de 15 dias para multas do Detran.
CONFIRA OS ENDEREÇOS DAS
UNIDADES DO DETRAN.SP NA
CAPITAL:
Presencial ou Via Postal
Aricanduva
Av. Aricanduva, 5555, Térreo - Triagem (dentro do Auto Shopping
Aricanduva) - segunda a sexta-feira, das
7h às 19h, e sábados, das 7h às 13h.
CEP: 03.930-110.
Armênia
Av. do Estado, 900, Bom Retiro, Térreo - Protocolo Geral (próxima à estação
Armênia do Metrô) - segunda a sexta-feira, das 8h às
17h. CEP: 01.108-000.
Interlagos
Av. Interlagos, 2225, 1º
Andar - Balcão de Retorno (dentro do Shopping
Interlar) - segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e sábados, das 7h às
13h. CEP: 04.661-100.
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Taxistas de Sorocaba
são vítimas de assaltos
Em 2012, foram registrados 18 assaltos
a permissionários na cidade
A violência está assustando taxistas
da cidade de Sorocaba, interior de
São Paulo. Os profissionais estão sendo alvo de bandidos, com medo alguns se recusam a fazer determinadas
corridas.
Na última semana, um taxista foi
atropelado ao tentar escapar de um
assalto. O crime ocorreu durante uma
corrida com dois homens para um supermercado à beira da rodovia Raposo Tavares. Os suspeitos anunciaram
o assalto e ameaçaram o condutor com
uma faca. Ao sair do veículo e correr
para atravessar a pista, a vítima foi
atropelada.
O motorista responsável pelo
atropelamento fugiu sem prestar socorro. O taxista foi socorrido e permanece internado, pois teve uma costela
quebrada e parte do braço amputado. Até o momento nenhum suspeito

de cometer o crime foi preso.
Colegas do ponto onde a vítima trabalha lamentam o ocorrido.
Com medo de outros assaltos, os
taxistas recusam passageiros. Em
2012, foram contabilizados 18 assaltos a permissionários, de acordo com
o sindicato da classe. Neste ano, em
menos de três meses, seis casos já
foram registrados.
Para garantir a segurança, alguns
motoristas adotaram a tecnologia
como aliada. Em uma empresa, os 41
carros são monitorados via satélite e
as informações chegam para uma central. Do carro, o motorista tem como
mandar um sinal de emergência e o
alerta aparece na tela da central. O
dono da empresa conta que em três
anos de funcionamento houve um assalto e quatro tentativas. (Com informações do portal de notícias G1).

Rigidez da legislação diminui os
acidentes com vítimas em SP
O endurecimento da Lei Seca também contribuiu para reduzir o número
de casos de acidente de trânsito com
vítimas no Estado de São Paulo. De
acordo com dados da Secretaria de
Estado da Segurança Pública (SSP),
após a mudança houve redução de
6,9%. O índice representa os casos
de mortes e feridos, de acordo com
os dados da SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública).
Por outro lado, o número de homicídios em São Paulo aumentou nos
dois primeiros meses do ano. Neste
período foram registrados 20.487 casos em todo o Estado, contra 21.999
contabilizados em 2012.
Considerando somente os acidentes com vítimas fatais, a redução é de
18,9%. Nos dois primeiros meses do
ano passado, foram registrados em
São Paulo 675 casos, contra 547 no

mesmo período de 2013.
Desde dezembro do ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) determinou que depoimentos da polícia, vídeos, testes clínicos
e testemunhos podem ser usados para
comprovar a embriaguez ao volante.
Neste ano, o órgão reduziu margem de tolerância no teste do
bafômetro. Antes o limite era de 0,1
miligrama de álcool por litro de ar, o
valor caiu para 0,05 miligrama de álcool por litro de ar. Além disso, o
Contran determinou também que o
motorista que tiver qualquer vestígio
de álcool em exame de sangue pode
ser multado em R$ 1.915,40 e ter a
carteira de habilitação suspensa por
até um ano. Até então, a margem de
tolerância para aplicação das penalidades era de 0,2 grama de álcool por
litro de sangue.
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Operação Delegada é ampliada
Policiais e bombeiros poderão trabalhar durante as folgas
“Um terço do efetivo será a noite,
e não com o escopo exclusivo no combate ao comércio ambulante”, lembrou
Haddad. “O contingente que ficou
alocado no período da manhã ainda é
grande. Então esta é uma primeira experiência de deslocar para a noite e
finais de semana justamente para colaborar com as atividades do Estado.
Tenho certeza que iremos recolher os
resultados dessa iniciativa”, finalizou.
A Operação Delegada permite que
policiais e bombeiros desempenhem
suas funções em seus dias de folga de
forma remunerada. Com o convênio, os agentes poderão auxiliar no
município no patrulhamento, contribuindo para a redução de indicadores criminais. Os PMs podem
trabalhar até oito horas por dia, e
no máximo 80 horas mensais.
“O convênio está sendo reformado e seu escopo ampliado. Ganha a sociedade, com 3.898 policiais por dia, que é o previsto na
atividade, e ganha o policial que
tem no seu trabalho uma melhora

TAXISTA E
PASSAGEIROS
são presos com
drogas em Brotas

Policiais e
bombeiros
poderão
trabalhar em dias
de folga de forma
remunerada

Fernando Pereira/ SECOM

Para combater o comércio irregular, além de auxiliar na fiscalização
de estabelecimentos, silêncio noturno e preservação do patrimônio,
3.898 Policiais Militares e Bombeiros foram liberados para trabalhar em
seus dias de folga de forma remunerada. O prefeito de São Paulo
Fernando Haddad e o governador do
Estado Geraldo Alckmin assinaram
em 18 de março o convênio ampliando a Operação Delegada.
De acordo com Haddad, o aumento do contingente de policiais nas
ruas deve aumentar a sensação de
segurança. “Nós temos que somar
forças para São Paulo brilhar e
conseguirmos resultados importantes. Estamos buscando entendimento para oferecer o melhor à população”, ressaltou.
Os PMs que participam da Operação também poderão prestar maior apoio ao município quanto à fiscalização do Programa de Silêncio
Urbano (PSIU). No período da noite atuarão cerca de 1.300 policiais.

salarial. Toda atividade da Prefeitura que haja necessidade, o policial
militar poderá atuar. Então é um

grande ganho para a cidade, com
mais policiamento na rua”, afirmou
Geraldo Alckmin.

A Polícia Militar prendeu um taxista e os dois passageiros,
na terça-feira (20), por suspeita de tráfico de droga. No carro
onde estavam os suspeitos foram encontrados 25 gramas de
maconha, sete gramas de cocaína, além de R$ 700.
Após uma denúncia anônima, a polícia abordou o carro na
estrada que liga São Carlos a cidade de Brotas, interior de São
Paulo. Os três suspeitos foram autuados em flagrante por
tráfico de drogas. (Com informações do portal G1)
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Uma questão de postura!
Carla Guedes Ferreira
Base de sustentação do nosso
corpo, a coluna vertebral deve ser
tratada com muito cuidado. Conhecida como dores nas costas, a
lombalgia é um dos problemas mais
frequentes que afeta a maioria das pessoas. Sentados durante horas à frente
do volante, os taxistas correm mais risco de sofrerem com a doença.
“Eles estão mais expostos ao problema, pois ficam durante horas na
mesma posição. Além disso, os automóveis produzem vibrações de origem mecânica (movimento do motor,
trepidação da estrada). Essas se espalham nos discos intervertebrais e
nos músculos, que são mais suscetíveis a apresentar uma dor lombar”,
explica a fisioterapeuta Lara Fabíola
Malacrida Godoy.
Segundo a fisioterapeuta, os músculos se contraem na posição sentada e exercem pressão no disco
intervertebral. “Isso nos faz assumir
outras posições, desencadeando assim a má postura”, alerta.
Além da longa permanência sentada, a lombalgia ainda pode ser ocasionada devido a esforços físicos,
como levantar peso, ficar em pé ou
permanecer durante muito tempo na
posição sentada. “O sedentarismo, a
obesidade e maus hábitos posturais
também desencadeiam a doença”,
ressalta Lara.
De acordo com Miguel Akkari,
Ortopedista do Instituto Saúde Plena e professor doutor da Santa Casa
de São Paulo, problemas
osteomusculares musculares e intraabdominais, como cálculos renais
e infecções urinárias, também podem
agravar as dores. “A pessoa que trabalha sentada durante um longo perí-

odo deve compensar essa inatividade
com algum exercício físico realizado de
forma rotineira”, recomenda.
Nos casos de dor aguda, a fisioterapeuta indica repouso. “Exercícios físicos também auxiliam a minimizar o
problema, fortalecendo a musculatura
da região lombar e diminuindo as dores”, indica.
Para diminuir as tensões, melhorar
a flexibilidade e evitar lesões na coluna, os médicos indicam melhorar a
postura. É aconselhável ainda realizar
sessões diárias de alongamento muscular, aulas de Pilates e RPG, além de
manter a coluna sempre ereta à frente
do computador ou volante. De acordo com estimativas da Organização
Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 80% dos adultos sofrerão
durante a vida pelo menos uma crise
aguda de dor nas costas.
Evite dores nas costas
Para evitar dores nas costas, a fisioterapeuta passa algumas dicas sobre
como o taxista deve se posicionar ao
volante. A primeira delas é manter a
coluna sempre apoiada no encosto
com as pernas semiflexionadas de
modo que os joelhos e panturrilhas fiquem longe do banco. “Essa posição facilita a circulação sanguínea”, alerta Lara.
Outra dica é manter os cotovelos
levemente flexionados e a cabeça apoiada no encosto tomando como
parâmetro a linha dos olhos que deve
estar no meio do apoio. “
Não existe apenas uma posição ideal, aliás, é necessária a mudança de
postura durante um longo período ao
volante para não sobrecarregar somente alguns músculos. Ao entrar no
carro, deve-se fazer os ajustes para um
melhor desempenho muscular ao longo do dia”, finaliza a fisioterapeuta.
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FISCALIZAÇÃO
intensa reduz em 30%
mortes no trânsito
de São Paulo
Com o endurecimento da Lei
Seca e a intensa fiscalização, o número de mortes no trânsito de São
Paulo, causadas pelo consumo de
álcool e drogas, diminuiu 30%
(290) em janeiro, na comparação
com dezembro de 2012, quando
foram registrados 415 óbitos, segundo dados divulgados pela Polícia Militar.
Nas várias blitze realizadas pelas polícias Militar e Rodoviária em
todo o Estado, dos 12.158 motoristas submetidos ao teste do
etilômetro, 5.368 foram flagrados
cometendo infração ao artigo 165
do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e 469 foram presos em flagrante pelo crime de embriaguez ao
volante (artigo 306 do CTB).

Operação Integrada
Em 8 de fevereiro, o Governo do Estado lançou o Programa Direção Segura, uma ação
integrada entre oito secretarias
e a sociedade civil para a prevenção e redução de acidentes e
mortes no trânsito.
Coordenada pelo Detan.SP, a
operação torna mais rápida e efetiva a fiscalização aos motoristas.
Nos primeiros dias de implantação
do programa, cerca de 1 mil condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Destes, 168 foram autuados e 19 foram presos
por crime de embriaguez ao volante. O cronograma de expansão do
Programa Direção Segura está em
fase de elaboração.
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Toyota libera vendas do Etios
para taxistas e locadoras
A Toyota liberou as vendas diretas
do Etios (sedã e hatchback) para vendas diretas para taxistas, frotistas e locadores. Neste ano, a montadora prevê comercializar 7,5 mil unidades do
modelo. Essa quantidade supera a
marca de 10% total de produção do
veículo, estimada em 70 mil.
Em
2012,
a
fabricante
comercializou para taxistas ou pessoas jurídicas 15 mil veículos. Para 2013,
com o Etios no portfólio, esse número
casa dos 22 mil carros, significando um

aumento de 46% em comparação com
o ano anterior.
Produzido em Sorocaba, interior de
São Paulo, e lançado em setembro, o
Etios rapidamente ganhou destaque por
aliar ótimo desempenho, amplo espaço
interno, baixo consumo de combustível
e alto nível de segurança. Além disso, o
modelo traz entre os equipamentos de
série freios antitravamento (ABS) com
distribuição eletrônica da força de
frenagem (EBD), ar-condicionado, direção elétrica e vidros elétricos.
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Contribuição Sindical está fora de
qualquer documento público em SP
A obrigatoriedade de pagamento
da contribuição sindical para os
taxistas da cidade de São Paulo vinculada à renovação do alvará, foi derrubada pelo vereador Salomão Pereira, que ingressou com uma ação no
Ministério Público contestando a
cobrança, vinculada a um documento público, por falta de legitimidade. 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 aos
taxistas da cidade de São Paulo.
Segundo o vereador, o prefeito à
época Gilberto Kassab, o diretor do

Departamento de Transportes Públicos, (DTP), o secretário de transporte, tinham conhecimento da ilegalidade, mas eram coniventes.
Antes de recorrer ao MP, Salomão
como vereador tentou solucionar o
problema, politicamente, devido
aos entraves políticos não foi possível. Por este motivo entrou com
uma ação no Ministério Público.
(Processo: (1426.2011.02.009/9),
revogado em 5 de setembro de
2011.
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 de isenção, ou renovação de qualquer documento na competência da Prefeitura, Estado ou

União”,avisou Salomão.
Mesmo sem alcançar o posto de
vereador, para defender os interesses
da 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 e buscando junto as autoridades o respeito que a categoria de taxista
meresse”, orientou:
Conheça as propostas e trabalhos
realizados pelo vereador. Em 90 dias
que ficou no cargo em 2011, apresentou 16 projetos. Acesse a página no
Facebook (www.facebook.com/
folhadomotorista) ou o site da Folha do
Motorista:
(www.folhadomotorista.com.br)
www.salomaopereiravereador.com.br
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Cirque Du
Soleil terá
500 táxis
disponíveis
Com o espetáculo Corteo, o
Cirque Du Soleil, a famosa companhia circense do Canadá, desembarca pela quinta vez no Brasil. Na
cidade de São Paulo, as apresentações ocorrem até 14 de julho,
no Parque Villa Lobos - Avenida
Queiroz Filho, s/nº - zona oeste.
Para facilitar o acesso do público ao circo, o Departamento de
Transportes Públicos (DTP)
credenciou 500 táxis. Devidamente
identificados por credenciais
fornecidas pelos organizados, os
veículos estarão situados na Avenida Queiroz Filho, s/nº Moema, com
a organização da área de embarque
e de espera sob gerenciamento e
coordenação do DTP e da São Paulo Transporte (SPTrans).
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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
Transfiro alvará de táxi em São
Caetano do Sul F: 99720-5530 c/
Edson.
Vendo Siena 2012 táxi R$ 35 mil e
alugo alvará ponto Vl. Clementino
tratar F: 5061-7660.
Procuro alvará p/ alugar ate 2010
obs: já tenho carro 10/11 completo
F: 3445-7675 c/ Marcos.
Astra Sedan completo 2002 único
dono impecável 13.000,00 F: 41434164 / 99627-9909.
Vendo alvará e prefixo radio táxi
coopercotia R$ 80.000,00 c/ Antonio F: 7457-5992.
Palio Adv. Loker 08/09, baixa km,
único dono, super nova Manoel F:
98120-1945.
Vendo ou Alugo titulo da Ligue táxi
venda R$ 20.000,00 aluguel R$
500,00 Tratar98457-7506.
Ofereço-me como preposto Res.
própria c/ garagem região Ipiranga
F: 95292-3062 / 98011-0511 / 23310143 res. Eduardo.

Alugamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno
2181 - sala 3 - Mooca Fone: 36375768 / 98585-5988.
Alugo alvará e vendo carro, entrada + parcelas, consulte
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno 2181 - sala 3 - Mooca Fone:
3637-5768 / 98585-5988
Compramos carro em bom estado, consulte Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno 2181 sala 3 - Mooca Fone: 3637-5768
/ 98585-5988.
Fazemos sua festa c/ Dj, iluminação com fotografo, preços
acessíveis á combina. F: 39722250 / 99398-5721 / ID 925*6001
Felipe.
Vendo prefixo da radio táxi vermelho e branco. Tratar Rafael F:
98747-1851.
Vendo ou Troco titulo ligue táxi
por Zafira ou Doblo 2011 F: 994403912 Nivaldo.
Vende-se titulo Ligue táxi e Vende-se moto SuperTenere750 conservada F: 96200-4536 / 985781781 Raimundo.

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 2011 e segundo
condutor 22 mil de netrada restante
financiado
F:
94936-6780
(Hr.comercial) Tratar c/ Carlos.
Vende-se Zafira 2011, completa 2.0
automática com ponto Moema F:
96690-8086 falar c/ Carlos.
Vende-se Vermelho e branco completo, preço a combinar F: 959358475 c/ Martins.
Vendo prefixo Use táxi F: 981027230 c/ Antonio.
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Índia tem empresa de táxi
exclusiva para mulheres
Além das profissionais, as clientes
também são do sexo feminino
Marginalizadas pela
sociedade machista, as
mulheres indianas sofrem as consequências
do preconceito. Em
dezembro do ano passado, a morte de uma
estudante vítima de estupro coletivo em um
ônibus na cidade de
Nova Deli, colocou a Índia em evidência. O
ocorrido causou comoção e revolta no
mundo inteiro.
Para minimizar os
efeitos da rejeição em
um país onde as mulheres são a minoria,
uma empresa de táxi
criou um serviço exclusivo para elas no qual

todos os taxistas são do
sexo feminino.
Batizado de Táxis
de Mulheres para Mulheres, o serviço, criado
pela
Sakha
Consulting Wings, visa
oferecer emprego para
o público feminino de
baixa renda, além de
transporte seguro para
mulheres mais independentes que necessitam
viajar sozinha.
Após o trágico episódio de estupro, o índice de solicitações do
serviço aumentou significativamente. A empresa, inclusive tem recebido ligações e emails de pessoas do

mundo inteiro oferecendo auxílio para o
crescimento
da
Sakha. (Com informações do portal de
notícias G1).

