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O Departamento de Transporte Público (DTP) publicou nas
últimas edições de junho do Diário Oficial do município de SP e
início  de julho o deferimento de 74  processos de transferência de
alvará. Os pedidos deverão ser concretizados em 90 dias. Após
este prazo o solicitante perde o direito. “Os taxistas agradecem ao
diretor pelo trabalho”. Pág. 28

A Coopetasp está criando um departamento jurídico para atender qualquer
especialidade, independente de ser sócio ou não. Pág. 21

Jurídico para taxista,
família e terceiro Salomão Pereira buscou solução

para a segurança dos taxistas. Uma

central será montada na sede da

Coopetap. Por meio de um

smartphone, instalado no táxi, todo

o passageiro que entrar no veículo,

sua imagem será registrada. Basta

acionar um botão. Pág. 22

Segurança para o taxista

“Mesmo com mensalidade atrasada
na Coopetasp ou em seu sindicato, se
precisar de carta de rendimento, ou lu-
cro cessante, nos procurem. Aos
inadimplentes será cobrada uma taxa e o
documento é emitido na hora”. Pág. 23

Carta de rendimento

 procure a Coopetasp

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

  Garanta seu

táxi 24h

Não fique pingando verba em veículos que não é lido pelos taxistas. Uma
linha na FM da mais resultado do que páginas em outros jornais. Ligue (11)

5575-2653. e-mail: redação.motorista@terra.com.br

Anuncie na Folha do Motorista
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Assim como todo cidadão, do mesmo modo, o taxista é afetado pelas ma-
nifestações ocorridas nos últimos dias. Afinal, esses lutadores também bata-
lham por melhores condições de vida e trabalho. A falta de líderes dificulta seus
interesses. Seus sindicatos estão em não de pessoas, que esqueceram comple-
tamente a classe. Até para conseguir alguns centavos na tarifa para oferecer
um melhor serviço, cada vez mais vem ficando  difícil. A defasagem do serviço
de táxi da cidade chega aos 20%. Se a situação não mudar, em breve, São
Paulo terá uma frota sucateada a exemplo do Rio de janeiro, que ainda tem
táxis circulando com 15 anos de uso.

Os protestos ganharam maior visibilidade por conta de um evento interna-
cional. A Copa das Confederações da FIFA mostra as falhas e deficiências do
sistema público brasileiro. A corrupção é um dos principais motivos que leva-
ram milhões de pessoas às ruas. Os enormes gastos e as falhas de projetos
arquitetônicos de estádios compõem o cenário de incompetência.

É preciso revisar todo o processo político brasileiro. Fazer uma limpeza em
todas as Câmaras de vereadores, deputados e senadores. A reforma política,
tão adiada, hoje é urgente. O povo já não aguenta mais tanta promessa sem
nada se concretizar.  O controle dos gastos públicos é outro fator que merece
atenção, bem como a Saúde em nosso país está sucateada, o povo morrendo
dentro dos hospitais, que falta tudo.

A Educação, nem se fala, o Transporte em muitos lugares é uma verdadeira
lata de sardinha, que deveria ser considerado um direito social. E responsabi-
lidade de todos que representam o povo, principalmente os executivos: prefei-
tos, governadores e presidente. A revolta de muitos leva ao vandalismo.

Toda a movimentação social de junho teve como motor a insatisfação quanto
a condução geral do Brasil. Mas há motivos pontuais, específicos de cada
segmento que merecem atenção, de seus governantes.

É preciso rever a condição do taxista em São Paulo. Quando é criado uma
faixa ou corredor de ônibus deveria ser levado em conta o atendimento do
serviço de táxi, que é o cartão de visita de quem chega. Cada dia mais tem se
criado dificuldade para esses trabalhadores, que precisam das ruas e avenidas
para viver servindo os passageiros, que se utilizam deste meio de transporte.

Se analisarmos bem a insatisfação popular do momento, vemos que os
caros estádios de futebol foram construídos com base no critério europeu.
Deixou-se de lado a cultura nacional para construir estádio onde não há fute-
bol. De fato, ficaram muito bonitos. Porém, caros e vazios.

Taxistas também pressionam governo

a falta de líder, dificulta seus interesses

Veículos homologados para
 o serviço de táxi da capital

Dário Oficial de 27 de junho de 2013.
Portaria n.º 120/2013-DTP.GAB
Aprova a utilização do veículo da Marca HYUNDAI, Modelo HB20S Versão CONFORT PLUS - MANUAL

MECÂNICO, Motor 1.0 MT FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de São Paulo. Esta
Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

RETIFICAÇÃO DA PORTARIA N.° 120/2013 – DTP/GAB, REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°
2013-0.162.049-8, PUBLICADA NO D.O.C. DE 27/06/2013, FOLHAS 22

Onde se lê:
Aprova a utilização do veículo da Marca HYUNDAI, Modelo HB20S Versão CONFORT PLUS - MANUAL

MECÂNICO, Motor 1.0 MT FLEX, para a prestação do Serviço deTransporte Individual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de São Paulo.

Leia-se:
Aprova a utilização do veículo da Marca HYUNDAI, Modelo HB20S Versão CONFORT PLUS - MANUAL

MECÂNICO, Motor 1.0 MT FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, Categorias COMUM e COMUM RÁDIO na Cidade de São Paulo.

Diário Oficial de 20 de junho de 2013.
Portaria n.º 105/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FIAT, Modelo LINEA Versão ESSENCE MANUAL DUALOGIC,

Motor E-TORQ 1.8 - 16V - FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, Categorias COMUM,

COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de São Paulo. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação.

Portaria n.º 104/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca GM, Modelo CHEVROLET CRUZE SPORT 6 Versão LT HB -

MANUAL MECÂNICO, Motor 1.8 ECOTEC 6, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de São Paulo.
Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Por vezes ouço comentários de que o Código de Trân-

sito Brasileiro deveria ser alterado para tratar os profissio-

nais de trânsito de um modo menos severo, por necessitar

do documento de habilitação para desenvolver sua ativida-

de profissional.

De certo modo a preocupação procede ao afirmarem

que a situação do profissional deve ser levada em conta na

atribuição do período para aplicação da apreensão da Car-

teira Nacional de Habilitação. Entretanto, a Constituição

Federal, o Código de Trânsito Brasileiro, a Resolução do

CONTRAN n. 182/05 e a portaria do DETRAN/SP n. 767/

06 estabelece a observância de critérios reclamados.

Sim, garantias constitucionais da individualização da pena e da fundamentação

da decisão assegure que a autoridade de trânsito deve analisar individualmente a

situação de cada motorista para atribuir um prazo ao aplicar a pena de apreensão da

Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, a autoridade levará em conta a gravidade

da infração, as circunstâncias em que foi cometida e os antecedentes do infrator.

A propósito, o Tribunal de Justiça de São Paulo já demonstrou essa preocupação

em diversas decisões, como a que segue abaixo:

...como a falta de fundamentação das decisões administrativas em matéria de

trânsito. A este respeito, conquanto não seja alvo do ataque recursal, chega a ser

melancólica a forma com as autoridades de trânsito desprezam a constituição que

exige que todo ato administrativo punitivo traga motivação e fundamentação con-

vincente, que são atributos que agregam ao próprio direito de DEFESA, pois esta

somente pode ser produzida em razão da postura das Autoridades administrativas.

Esta é uma questão em aberto que deverá ser melhor enfrentada por nossos Tribu-

nais, conforme v. acórdão em AI n° 916.513-5/3-00

Em que pese o respeito às autoridades, deve-se fazer um alerta à catego-

ria para que realmente procure uma defesa que trabalhe com uma abordagem

judicial técnica, inclusive para anular a apreensão do documento de habilita-

ção que não respeite as garantias constitucionais do motorista. Só assim se

alcança a verdadeira justiça.

O TAXISTA E O PRAZO DE
SUSPENSÃO DA CNH
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Carro segurado garante
 tranquilidade para o taxista

Para o taxista, contratar um segu-
ro é tão importante quanto o próprio
táxi, pois só ele garante a reposição
da ferramenta de trabalho desse pro-
fissional que está sempre exposto aos
riscos do trânsito nas grandes cida-
des. Ao contratar um bom seguro, o
taxista consegue trabalhar com tran-

qüilidade e com a certeza de que se
algo acontecer terá seu bem reposto
rapidamente para continuar a exercer
a sua função.

Se no momento da contratação o
valor de um seguro completo estiver
um pouco salgado contrate uma op-
ção mais simples com cobertura ape-

nas para o seu veículo. Com o passar
do tempo, escolha uma cobertura mais
completa como, por exemplo, para ter-
ceiro, dias parados, franquia reduzida,
APP até chegar ao modelo ideal. So-

mente dessa forma, o taxista fica
totalmente protegido com uma

franquia com valor bem
reduzido e com uma

boa cobertura para
os dias parados,
já que as contas
não param de
chegar.

O seguro de
táxi apesar de ter
algumas semelhan-

ças com o seguro
para um veículo particu-

lar possui diferenças enor-
mes no momento do sinistro, já que envol-
ve isenções fiscais, taxímetros e kit gás, que
muitas vezes precisam ser retirados do car-
ro. Outro ponto importantíssimo é a agili-
dade na solução do sinistro, já que o táxi
precisa ser reparado o mais rápido possí-
vel. Por isso, procure contratar o seguro
de seu táxi com corretoras especializadas,

idôneas e experientes, pois só um pro-
fissional especializado pode dar o aten-
dimento que o taxista precisa.

A GNC Seguros é especializada
em seguro para táxi com anos de ex-
periência e com  condições de mer-
cado imbatíveis. Além disso, temos
uma equipe especializada com exce-
lente atendimento que vai desde a
contratação até o sinistro. Nossos
profissionais estão sempre à disposi-
ção para esclarecer qualquer duvida.

Além de táxi, trabalhamos também
com seguros para veículos particula-
res, smartfones condomínio, empre-
sarial residencial, vida etc.

Ao renovar ou contratar um segu-
ro novo para o seu táxi ou particular
não deixe de consultar a GNC Segu-
ros onde você encontra atendimento
personalizado com profissionais com
anos de experiência no mercado.

A GNC Seguros esta localizada na
Rua Dr Bacelar nº 21 Vl Clementino
ao lado do sindicato dos taxistas.
Cotações podem ser solicitadas pelo
11 5572-3000 ou pelo e-mail
gnc@gncseguros.com.br.

Foto: Divulgação
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A cada 15 segundos um consumidor
 é vítima de fraude no Brasil

No Brasil, das 837 mil – uma víti-
ma a cada 15,6 segundos - tentativas
de fraudes registradas nos cinco pri-
meiros meses do ano, o serviço de te-
lefonia lidera o ranking, com 330.920
(40%) tentativas de golpe contra o
consumidor, segundo indicador da
Serasa Experian. Isso ocorre, porque
o consumidor começa a se habituar a
informar o número de identidade e CPF
em sites fraudulentos.

De acordo com o indicador, em se-
gundo lugar no ranking aparece o seg-
mento de serviços, que compreende
seguradoras, construtoras, imobiliárias
e serviços em geral – pacotes turísti-
cos, salões de beleza etc. –, com
268.628 tentativas de golpe, 32% do
total ocorrido no período. A terceira
colocação fica com os bancos e finan-
ceiras, com 159.129 tentativas de frau-
de, com 19% de participação. Em quar-
to lugar está varejo, com 65.643 tenta-
tivas de fraude, 8% do total. Em últi-
ma colocação estão os demais servi-
ços, que totalizaram 13.321, 2% do to-
tal do período.

Segundo a Serasa, é comum o con-
sumidor fornecer seus dados pessoais
em cadastros na internet sem verifi-
car a idoneidade e a segurança dos

Dados do indicador Serasa Experian registram mais

de 837 mil golpes no mercado

sites. Entre as principais tentativas está
a utilização de documentos falsos ou rou-
bados para a solicitação de cartão de
crédito, compra de bens pela internet,
aquisição de automóveis e até mesmo
abertura de empresas.

A Serasa aconselha ao consumidor
evitar fornecer dados pessoas para pes-
soas estranhas, não confirmar números
de identidade ou CPF por telefone. Ou-
tra medida é nunca perder de vista os
documentos quando solicitados por ou-
tras pessoas. Informar identificação
para participar de sorteios em lojas tam-
bém pode se tornar um problema. Ou-
tras atitudes a serem evitadas são a in-
clusão de dados pessoais em redes vir-
tuais de relacionamento. É importante
manter atualizado o antivírus do com-
putador pessoal.

Caso o consumidor for vítima de rou-
bo, perda ou extravio de documentos, a
primeira medida é cadastrar a ocorrên-
cia gratuitamente na base de dados da
Serasa Experian, no link
www.serasaconsumidor.com.br.  De-
pois, deve fazer um boletim de ocorrên-
cia. Assim, sempre que ele for consul-
tado, o concedente de crédito saberá que
se trata de um documento roubado e terá
mais cuidado ao fechar um negócio.

A Prefeitura de São Paulo liberou
a solicitação de reembolso do serviço
de inspeção veicular 2013. Somente
os veículos aprovados na verificação
deste ano terão direito à devolução da
taxa de R$ 47,44, que será creditada
na conta bancária do motorista.

Para requerer a taxa, o motorista
deve acessar o site
(www3.prefe i tura .sp .gov.br /
devolucao/) preencher os dados do
veículo (ano exercício da inspeção,
certificado de aprovação, número da
placa e Renavam). Caso seja aprova-
do o reembolso, será necessário ain-
da informar os números de agência e
conta-corrente.

Vale ressaltar que, terão direito ao
reembolso somente os motoristas cujo
licenciamento do veículo esteja regu-
larizado, sem débito vencido do Im-
posto sobre Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) ou de
qualquer multa de trânsito e não
esteja inscrito no Cadastro Infor-
mativo Municipal (Cadin).

Inspeção

No próximo ano, os veículos com
mais de nove anos e os movidos a
dieses são obrigados a fazer a inspe-
ção veicular. Para os demais o proce-

Disponível solicitação de
reembolso da inspeção veicular

dimento será bienal, a partir do ter-
ceiro ano após a data do primeiro
licenciamento.

A lei prevê ainda que farão parte
do programa de inspeção os veí-
culos licenciados em outros mu-
nicípios que circulam mais de 120
dias por ano no território da ci-
dade, como ônibus intermunicipais
e veículos de carga.

Prazos

A Secretaria Municipal do Verde
e do Meio Ambiente deverá realizar
estudos para definir o modelo para
a realização das atividades do
Programa de Inspeção, com o in-
tuito de garantir o melhor compro-
misso entre custo de implantação,
execução, auditoria e qualidade
técnica do sistema.

O calendário para a realiza-
ção do teste, os procedimentos,
a forma e os prazos para a com-
provação da inspeção também
serão determinados pela secre-
taria. Os critérios de aprovação
e os padrões máximos de emis-
são de poluentes deverão ser
conforme os estabelecidos pelo
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama).
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Determinado a melhorar a qualida-
de do transporte público de São Pau-
lo, o prefeito Fernando Haddad, anun-
ciou na última semana implantação de
220 quilômetros de faixas exclusivas
de ônibus até dezembro.

Para aumentar a velocidade dos
ônibus, a Prefeitura decidiu antecipar
para este ano os trechos cuja meta de
entrega era 2016. Desde o começo da
gestão de Haddad, já foram implanta-
dos cerca de 70 quilômetros de cor-
redores exclusivos.

Além de vias importantes como
Radial Leste e as Marginais Pinheiros
e Tietê , também serão criadas fai-
xas de ônibus na Avenida 23 de
Maio. A Prefeitura ainda anunciou a
construção de 66 quilômetros de cor-

Prefeitura promete criar 220 quilômetros

de faixas de ônibus até dezembro
redores exclusivos.

Disposto a trabalhar em parceria
com a sociedade, Haddad também
anunciou o cancelamento da licitação
para a contratação de empresas de
transporte público da capital. Estima-
da em R$ 46 bilhões, o edital da lici-
tação, com 15 anos de concessão,
estava em fase de consulta pública
desde 13 de junho.

Segundo a Prefeitura, um Conse-
lho Municipal de Transportes, forma-
do por usuários, empresários, gover-
no, Ministério Público e movimentos
sociais será criado para discutir o
modelo de transporte público na ci-
dade, analisar planilhas de custos, a
manutenção do sistema e a composi-
ção das tarifas.

Especialista orienta taxistas a posicionar a coluna de maneira correta ao volante

Coluna no lugar - Quiropraxia

Trabalhando sentados na mesma posição du-
rante longas horas, os taxistas estão mais vulnerá-
veis a sentirem dores nas costas. Para garantir a
saúde da coluna vertebral, é necessário cautela com
a base de sustentação do corpo.

Para esclarecer melhor como funciona a
coluna vertebral e orientar sobre as técnicas de
tratamentos indicadas, assim como a
Quiropraxia, a Folha do Motorista entrevistou
Fabio Corsini Motta, médico especialista no
assunto.

FM - O que é a quiropraxia e como surgiu?

Fabio Corsini - A Quiropraxia é uma pro-
fissão primária na área da saúde, reconhecida e
incentivada pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), que se dedica ao diagnóstico, trata-
mento e prevenção de dores e outras altera-

ções do sistema neuro-músculo-

esquelético, ou seja, tratamento de articula-
ções, músculos, tendões, nervos e uma aborda-
gem apurada na coluna vertebral.

FM - Para que serve, quais problemas

podem ser tratados com a Quiropraxia?

Fabio Corsini - A Quiropraxia trata ou
ameniza sintomas / problemas como: dor na
coluna vertebral, hérnia de disco, escoliose,
ciatalgia (dor ciática), dor de cabeça, dor e ten-
são muscular, perda de força muscular,
adormecimento em braço ou perna, problemas
em ombro, cotovelo, punho, mão, quadril, tor-
nozelo, pé, alteração postural e as restrições à
movimentação. Ajuda também em casos de
cólica menstrual e bronquite asmática, entre
outras alterações.

Quanto mais longo o período de tempo
entre a lesão e o início do tratamento pelo
quiropraxista, mais difícil e mais tempo levará
para a correção.

Carla Guedes Ferreira
FM – No caso dos taxistas, quais vanta-

gens de realizar sessões de Quiropraxia?

Fabio Corsini - O motorista fica diversas
horas sentadas, alterando todas as curvas
anatômicas da coluna vertebral e com isso cau-
sando estresse em diversas estruturas e
consequentemente Dor. As vantagens são: me-
lhor alinhamento das vertebras e com isso evita
dor, hérnia de disco, peso no corpo e outras alte-
rações; Melhor movimentação do corpo, elimi-
nando a sensação de se sentir travado, encurtado
e duro; melhora a curvatura do pescoço, e com
isso evita dor de cabeça; Melhora a disposição e
vigor, uma vez que a pessoa se sente bem; Me-
lhora a Imunidade do corpo, uma vez que a colu-
na tem um bom movimento e com isso a o líqui-
do encéfalo-raquidiano circula melhor pela me-
dula espinhal, entre outras...

FM – Há efeitos colaterais? Quais?

Fabio Corsini – Os efeitos colaterais são
mínimos, e a maioria das pessoas refere um alí-
vio imediato ao tratamento e poucos relatam in-
cômodo ou um dolorido após, sendo que depen-
de da condição do paciente e seu estado geral de
saúde.

FM – Quais as orientações para esses pro-

fissionais minimizar os efeitos de dores nas

costas durante o trabalho?

Fabio Corsini – Não permanecer muito
tempo sentado, beber água, alongar-se, manter
uma boa postura ao volante, evitar movimentos
bruscos, não dormir no banco do carro, e caso
sinta o incômodo por mais de 24 horas procure
um Quiropraxista.

FM – Por que a quiropraxia é pouco

divulgada?

Fabio Corsini – A Faculdade de Quiropraxia
é Norte Americana e é nova no Brasil, e com isso
são poucos os profissionais formados, mas é
considerada uma das profissões na área da saúde

que mais cresce.
FM – O tratamento inclui medicamentos?

Fabio Corsini – O Quiropraxista efetua to-
dos os procedimentos através de ajustes articu-
lares ou manipulação articular feito com as mãos
ou com auxílio de alguns equipamentos própri-
os, sem uso de medicação ou procedimentos
invasivos (como agulhas) ao organismo.

FM – Quais as orientações para manter

a postura correta ao volante?

Fabio Corsini – O motorista deve-se sen-
tar com o quadril bem próximo ao encosto, e o
encosto deve estar ligeiramente para trás, mas de
uma forma com que as costas encostem o máxi-
mo no encosto do banco.

*Dica: Com uma toalha pequena de mão, faça
um “rolinho,” e este encaixe entre o encosto do
banco e a região baixa das costas (lombar), na
altura do umbigo, ajudando a preencher o espa-
ço, e com isso não estressando a região de maior
incidência de hérnia de disco.

FM – Qual a diferença entre fisioterapia

e quiropraxia?

Fabio Corsini - A Quiropraxia sendo uma
profissão primária na área da saúde, diagnostica,
trata e previne diversas alterações em nosso cor-
po e com isso não há necessidade de procurar
diversos profissionais da saúde, economizando
tempo, dinheiro e mantendo-se saudável.

Muitas vezes, o quiropraxista complementa
o tratamento de quiropraxia ou quiroprático com
exercícios físicos, alongamentos, reeducação

postural e orientação nutricional, pois em
certos casos, o paciente precisa reaprender a
andar. A quiropraxia não lembra as massa-
gens convencionais, sessões de acupuntura
ou exercícios de Reeducação Postural Glo-
bal (RPG). A quiropraxia visa ao mesmo tem-
po esses resultados, através da manipulação

/ajuste articular. Outra diferença é que a dura-

ção do tratamento de quiropraxia ou quiroprático
é menor.

HF – Quais as contraindicações?

Fabio Corsini - As
principais contraindicações são: Fraturas ós-
seas, rompimento de ligamentos ou frouxidão
ligamentar, câncer ósseo ou metástase, alguns
tipos de trombose, aneurisma cerebral. Lembran-
do que sempre deve ser feita uma análise antes
de qualquer procedimento da Quiropraxia.

HF -O que esperar no pós-sessão?

Fabio Corsini  - Após o ajuste vertebral,
além do alivio dos sintomas, como a dor, perda
de movimento, perda de sensibilidade ou até a
radiculopatia, também é comum sentir uma paz
profunda e uma sensação de relaxamento que
poderá durar dia todo ou semana, melhorando
ainda a qualidade do sono, sendo mais profundo
e revitalizado.

Muitos pacientes relatam sensação de rela-
xamento assim como uma sensação de mais dis-
posição e energia no dia-a-dia. Alguns casos não
apresentam essas manifestações, mas isto não
significa que não estejam recebendo todos os
benefícios dos ajustes, simplesmente não estão
sentindo as reações externas da Quiropraxia.
Cuidados quiropráticos levam algum tempo para
corrigir a coluna, dependendo do estágio da alte-
ração da pessoa e sua adesão ao tratamento e
orientações.

Devemos lembrar que levou tempo para o
corpo atingir certo grau de degeneração, então é
normal e compreensivo esperar um determina-
do tempo para sua recuperação.

Mais informações sobre o tema no site
http://quiropraxiaclinica.wordpress.com,
pelo e-mail fabio.ipq@gmail.com ou pelo te-
lefone (11) 99466-2260.
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Atendimento: acidente de trânsito, dias parados, inventário no cartório ou foro, revisão
de pensão alimentícia, acompanhamento para escrituras em cartórios, acompanhamento de
contrato de compra e vendas e de imóveis, processo patronal, revisão de aposentadoria,
entrada de aposentadoria, renegociação de dívidas, mandado de segurança, processo admi-
nistrativo, alvará judicial, despejos por falta de pagamento de aluguel, revisão de aluguel sobre
contrato, direito do consumidor em geral, criminal, separação de bens, divórcio, apreensão
de veículos, discriminação contra o taxista, danos morais, reabilitação do nome com baixa de
processo, causas trabalhistas, reparação de danos, processo contra terceiroc cassação de
alvará e cadastro, quando esgotada as condições administrativas.

   Coopetasp agendamento

Se você, família,
amigos tem alguma
situação dos casos
acima que necessi-
tem  de um advoga-
do. Ligue para 2081-

1015 e deixe seus
dados, e assunto para
posterior ser convida-
do para conversar
com um dos  advo-
gados. Vamos ter
atendimento todos
os dias.

abriu para taxista e família atendimento jurídico

A COOPETASP

Visando oferecer
atendimento jurídico para os

taxistas, família ou
qualquer pessoa que

necessite, independente de
estar ou não ligada a

categoria de taxista, a
Coopetasp está criando um
departamento jurídico, para

atender qualquer
especialidade, independente

de ser sócio ou não.
Veja ao lado:
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Depois de vários contatos com
empresas de segurança de sistema de
GPS e comunicação, Salomão Pereira
encontrou uma solução para a segu-
rança dos taxistas. Por meio de uma
central, que será montada na sede da
Coopetap e um aparelho smartphone,
instalado no táxi, os passageiros
que entrarem no veículo serão
registrados, assim que o taxista
acionar um botão.

Salomão Pereira, idealizador do
sistema explica seu funcionamento:
“O equipamento funcionará da mes-
ma forma como  o taxímetro, que é
acionado quando o passageiro entra
no táxi. Qualquer assalto ou agres-
são que ocorrer no interior do veícu-
lo será registrado na central.

No caso de o bandido assaltar o
taxista e levar o aparelho ou mesmo
o carro, a imagem desse criminoso
ficará registrada. Assim qualquer
pessoa que tomar o táxi sua ima-
gem fica registrada, assim que o taxista
acionar o botão, já sabemos o pas-
sageiro que tomou seu táxi”, orientou
Salomão Pereira.

Salomão Pereira fez contato com
várias empresas de países como  Ja-
pão, Reino Unido, China, França,
entre outros, que trabalham com
informática ligada à segurança em co-
municação. “Cada uma apresentou
uma solução, mas nenhuma trouxe

Salomão encontra a
solução para a segurança
do taxista na cidade de SP

algo que realmente eu pretendia. Além
do valor dos equipamentos serem bas-
tante elevado chegando a custar até R$
5 mil”, esclarece.

Na empresa onde Salomão nego-
ciou o dispositivo, o taxista gastará cer-
ca de R$ 250 para instalá-lo. “Esse
aparelho fará a comunicação com a
central que vamos montar. O
smartphone, o taxista receberá grá-
tis em sistema de comodato. Toda
essa segurança custará em torno de
R$ 100,00 por mês ao taxista”,
explica o idealizador.

Nos três primeiros meses deste
ano,16 taxistas foram assassinados em
São Paulo, sendo dois no município de

Diadema. A polícia prendeu um dos
bandidos por descuido do próprio.
Com esse sistema, qualquer agressão
contra o taxista, o bandido poderá ser
capturado. Vamos criar um selo com
os dizeres: “Esse veículo está sendo
monitorado com registro de imagem,
transmitido para uma central”, orientou
Salomão Pereira.

  Não importa a distância e onde o
taxista leve o passageiro, seu controle
de imagem será de 100%, basta acio-
nar o botão. “É comum o taxista ser
penalizado por falsas denúncias, com
esse sistema podemos apresentar ao
poder público prova para inocentá-lo”.

“ Temos de buscar  soluções que

protejam a vida do taxista evitando
que os bandidos tomem o táxi.Quanto
vale a vida de um pai de família, não
há dinheiro que pague!”, questionou
Salomão Pereira.

“A central que estamos montan-
do é sem limite de imagem, na tela
do computador, pode aparecer de
uma só vez quantas imagens forem
necessárias. Não preciso de funcio-
nário para operar 24 horas, basta o
computador estar ligado e o taxista
acionar o botão, que a imagem do
passageiro estará registrada”.

“Cada taxista terá um cadastro,
por meio de seus dados e placa do
veículo. Aconteceu um assalto ou lhe
roubaram o seu táxi, ele comparece
a nossa central, digitamos a placa de
seu carro, abrimos a tela e ele pode
visualizar todos os passageiros que
transportou durante o período. As-
sim podemos colocar toda a frota de
táxi no sistema. Estamos finalizando
os últimos acertos com a empresa,
para iniciarmos o processo”.

Parte interessada

Os taxistas interessados no siste-
ma devem ligar para a Coopetasp,
2081-1015, deixar seus dados para
posteriormente serem convidados
para uma demonstração e instalação,
que deve entrar em funcionamento no
máximo em 30 dias. Convidou
Salomão Pereira.

Foto: Mário Sergio Almeida
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Lançado em 2011, o Taxista Nota
10, programa gratuito de gestão de
negócios e idiomas (inglês e espanhol),
direcionado aos profissionais da pra-
ça, registrou mais de 30 mil partici-
pantes.

“Aprender um idioma será um di-
ferencial”, avalia o taxista Sued Sílvio
Souza, de 32 anos, aluno do curso
de inglês. Ainda frequentando as au-
las do programa, ele já conseguiu
perceber a diferença no atendimento
prestado aos turistas. “Estou me sa-

Taxista Nota 10 registra 30 mil inscritos
indo bem, consigo entendê-los, com-
preendo algumas expressões e sei co-
brar a corrida. Também aprendi a per-
guntar outros significados para as pa-
lavras e termos que ainda desconhe-
ço”, conta.

Para Sued, o programa é uma ex-
celente iniciativa. “Podemos estudar
nas horas vagas, entre um passageiro
e outro. O material é bem completo e
não será útil apenas para a Copa, mas
para o nosso dia a dia”, afirma.

Entre os cursos mais procurados

estão o de Gestão de Negócios com
quase 15 mil inscritos e o de Inglês –
cerca de 12 mil motoristas. Outros
3.378 taxistas se inscreveram
em Espanhol.

Desenvolvido pelo Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), em parceria com
o Serviço Social do Transporte/ Ser-
viço Nacional de Aprendizagem do
Transporte (Sest/Senat) com a Con-
federação Nacional dos Transportes
(CNT), o Programa Taxista Nota 10

visa capacitar os profissionais do táxi
para os eventos esportivos que ocor-
rerão no Brasil.

Inscrições

Os interessados devem fazer a
inscrição gratuitamente nas unidades
do Sest/Senat distribuídas pelo Bra-
sil e nos pontos de atendimento re-
gionais do Sebrae. Mais informa-
ções pelos telefones CNT (0800
728 2891) e do Sebrae (0800 570
0800).
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Coopetasp a serviço dos taxistas

Garante serviço e o seu rendimento. A empresa que você atende exige
nota fiscal eletrônica? Procure a Coopetasp, nós emitimos sob sua respon-
sabilidade ou com pagamento na conta da Coopetasp. Nós prestamos ser-
viços para mais de 30 empresas atendidas por diversos pontos de táxi da
cidade. Cobramos uma taxa de serviço mais 2% do Imposto Sobre Serviço
(ISS). “Assim contribuímos com o faturamento do taxista”, ressaltou
Salomão.

“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. Atende-
mos também os não-sócio. Quem desejar ingressar para usufruir os benefí-
cios oferecidos, a Coopetasp está à disposição”, ressalta Salomão Pereira.

Na Coopetasp os sócios têm à disposição os seguintes serviços: “emis-
são de nota fiscal; fornecimento de boleto; comprovante de renda; cartas de
lucro cessante e isenção de IPI e ICMS; financiamento pelo Banco do Bra-
sil, Caixa ou bancos privados; guincho 24 horas em todo Brasil; atendimen-
to jurídico; recurso de multa; serviço de despachante; renovação de cadas-
tro; CNH e CFC; folhas corridas; convênios com clubes de campo, facul-

“Providenciamos carta de isenção, IPI e ICMS,
  atendemos  associado e não sócio”

Carta de rendimento para carro OK, lucro,
cessante, procure a Coopetasp

A Coopetasp também oferece benefícios aos seus sócios. Os
taxistas que se associarem à entidade durante 12 meses recebem um

vale-abastecimento de R$ 40 ou R$ 20 para os planos de seis meses.
“Com vale de R$ 40, o taxista consegue abastecer o veículo com 27
litros de álcool, quantidade suficiente para trabalhar durante um dia.

Com o valor economizado, ele
consegue pagar as mensalida-

des”, ressaltou Salomão
Pereira e ainda lembrou: “a

promoção é validade até o fim
dos estoques de vale-abaste-

cimento em poder da
Coopetasp”.

“SE PRECISAR DE CARTA DE RENDIMENTO OU DE
LUCRO CESSANTE, PROCURE A COOPETASP, MESMO

QUE A SUA MENSALIDADE ESTEJA ATRASADA COM A
SUA COOPERATIVA OU COM O SEU SINDICATO. OS

CLIENTES INADIMPLENTES PAGARÃO SOMENTE UMA
TAXA DE SERVIÇO E JÁ SAIRÃO COM O DOCUMENTO
EM MÃOS PARA O FINANCIAMENTO DE SEU VEÍCULO

ZERO QUILÔMETRO”.

“Ao receber o aviso do Detran, apre-
sente 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 pre-

juízos no futuro, como apreen-
sões do veículo por falta de renova-

ção da CNH, da Condutax e do alvará”.
Para associar-se pelo site:

www.coopetasp.com.br preencha seus da-
dos, 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, com-
pareça a nossa sede. R. Napoleão de Barros, 20

- Vila Mariana. Telefone /PABX (11) 2081-1015.
E-mail: atendimento@coopetasp.com.br.

    Clínica São Francisco:

* Av. Carlos de Campos, 509 -
Pari.

* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
· Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
·
    Clínica Inonovaré:
* Rua Leandro Dupret,51 - Vila

Clementino. Oferece aos associados
da Coopetasp limpeza gratuita, con-
sulta inicial gratuita, atendimento
emergencial gratuito com hora
marcada. Preço especial para tratamen-
to. Atendimento titular e família. Pegar
autorização na Coopetasp. Telefone da
clínica 3624-7873.

 “Clínica médica ambulatorial São
Francisco tem atendimento de todas as

CNH e cadastro, renove 30

dias antes do vencimento

 Atendimento
médico e dentista

Foto: Mário Sergio Almeida

especialidades, o valor da consulta
custa apenas R$ 50 para o associ-
ado, esposa e filhos, com direito de
incluir até seis dependentes sem ca-
rência de idade. Todos os exames
têm 50% de desconto e os re-
sultados são analisados pelos
próprios médicos da clínica.
Para o atendimento será neces-
sário um cartão magnético, que
dá o direito em um dos três en-
dereços. 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.

Cirurgião Dentista:
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Com a série de manifestações
ocorridas nas últimas semanas pela
redução da tarifa do transporte cole-
tivo e a melhoria da qualidade dos
serviços prestados, o Congresso
Nacional começou a acelerar a
tramitação de projetos sobre mobilida-
de urbana e apresentar propostas para
atender aos anseios da população.

Parado na Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) desde outubro
do ano passado foi aprovado, em 25
de junho, o projeto de lei criando o
Regime Especial de Incentivos para
o Transporte Coletivo Urbano e Me-
tropolitano de Passageiros (Reitup),
que deve diminuir o custo das tarifas.

O relator e presidente
da comissão, Lindbergh Farias (PT-
RJ), previu uma redução de até 15%
nas tarifas a partir do vigor das novas
regras. Outra matéria desengavetada
recentemente pelos senadores foi a
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 90, de 2011, que garante o
transporte às pessoas nos direitos so-
ciais estabelecidos pela Constituição
Federal. A matéria foi votada na últi-
ma terça-feira (25), na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara dos Deputados, mas ainda terá

Após protestos, Congresso acelera votação
de projetos sobre mobilidade urbana

Foto: José Cruz/ABr

o mérito analisado por uma comissão
especial a ser criada.

A Câmara aprovou, em 26 de ju-
nho, em plenário, o projeto de lei que
reduz a zero as alíquotas das contri-
buições para o PIS (Programa de
Integração Social), o Pasep (Progra-
ma de Formação do Patrimônio do
Servidor Público), além da Cofins
(Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social) incidentes sobre os
serviços de transporte público coleti-
vo rodoviário municipal, metroviário,
ferroviário e aquaviário de passagei-

ros. A proposta ainda deverá ser ana-
lisada pelo Senado.

Os deputados priorizaram, ainda,
um projeto de lei que isenta da cobran-
ça da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico (Cide) o com-
bustível utilizado pelas empresas de
transporte público coletivo urbano. A
intenção é baixar os custos das em-
presas e, assim, baratear as tarifas. A
proposta ainda será analisada pelas
comissões de Viação e Transportes;
Finanças e Tributação; e Constituição
e Justiça e de Cidadania.

No Senado, outro projeto de
lei avaliado pelos parlamentares, entre os
vários que aguardam votação nas co-
missões permanentes, é o que cria o
Regime Tributário para o Incentivo à
Modernização e à Ampliação do
Transporte Coletivo de Passageiros
(Retransp). Ele já foi aprovado na Co-
missão de Infraestrutura (CI) e, agora,
tramita na CAE. A matéria concede,
por cinco anos, benefícios fiscais rela-
tivos a tributos federais como o Im-
posto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Imposto de Importação, PIS/
Pasep, a Cofins e Cide-Combustíveis
na compra de veículos e suas peças.

Aproveitando a onda de manifes-
tações, o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL), apre-
sentou uma proposta que assegura a
gratuidade no transporte público co-
letivo local a todos os estudantes do
ensino fundamental, médio e superi-
or, que estejam regularmente matri-
culados e com frequência comprova-
da em instituição pública ou privada
de ensino. A fonte de recursos para
custear o passe livre estudantil, segun-
do o projeto, seriam os royalties de
petróleo,  do pré-sal e do pós-sal.
(Com informações da ABr).

Estado suspende aumento
de pedágios em SP

Uma boa notícia para os
motoristas, o governo do Es-
tado de São Paulo resolveu
anular o reajuste das tarifas
dos pedágios nas rodovias es-
taduais paulistas. O aumento
anual, previsto em contrato
com as concessionárias, deveria entrar em vigor a partir de 1º de julho, com
alta em torno de 6,2%.

De acordo com o Alckmim, a medida atende ao programa ‘Ponto a Ponto’,
sistema eletrônico de cobrança de pedágio com base no trecho percorrido.
“Não haverá nenhum reajuste, nem o índice de IGPM, nem o índice
previdenciário que daria”, afirmou.

O governador destacou que quatro medidas possibilitam a manuten-
ção nos preços:  redução nos ganhos da Agência Reguladora de Trans-
porte do Estado de São Paulo (Artesp), penalização de concessionári-
as, cobrança do eixo suspenso de caminhões e uso do ônus fixo repassa-
do pelas empresas ao Governo.

Para discutir a reforma política, a pre-
sidente Dilma Rousseff sugeriu, durante
encontro com governadores e prefeitos
de capitais brasileiras, a convocação de
um plebiscito para discutir o projeto. Se-
gundo os técnicos do TER Tribunal Regio-
nal Eleitoral, os gastos devem chegar a R$
500.000.000,00. Dinheiro este que poderia
se destinado para saúde e educação. O aten-
dimento nos hospitais estar em estado de ca-
lamidade. As pessoas estão morrendo as fi-
las, por falta de médico, medicamento, leito
e tantas outras precariedades.

Emperrada no Congresso Nacional há
mais de dez anos, a reforma política vol-
ta com fôlego após a série de manifesta-
ções ocorridas em território nacional nas
últimas semanas. Deputados e senadores
devem aprovar um decreto legislativo
antes de a proposta ser submetida à vota-
ção popular.

Em discurso Dilma afirmou: “O Bra-
sil está maduro para avançar e já deixou
claro que não quer ficar parado onde está.
É muito bom que o povo esteja dizendo

 Aumento em torno de 6,2%

estava previsto em contrato

Foto: Du Amorim/ Gov. do Estado

Dilma sugere plebiscito
para reforma  política,

que deve custar R$ 500 milhões
tudo isso em alto e bom som. Cabe a
cada um de nós - presidenta, ministros,
governadores, governadoras, prefeitas
e prefeitos - cumprir essa nova e deci-
siva dimensão da vontade popular. Nós
todos sabemos onde estão os proble-
mas. Nós todos sabemos que podemos
construir soluções, mas também sabe-
mos das incontáveis dificuldades para
resolvê-las”.

Plebiscito
O plebiscito é uma estrutura demo-

crática para avaliar a aprovação ou re-
provação dos cidadãos sobre uma ques-
tão importante para o país. No Brasil, o
último ocorreu em 1993, quando houve
a escolha do Presidencialismo como
forma e sistema de governo.

Pacto

Para responder aos questionamentos
da população, Dilma anunciou a criação
de um pacto, com governadores, pre-
feitos e parlamentares, envolvendo cin-
co temas: economia, reforma política,
saúde, transporte público e educação.
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Atormentados com o eleva-
do índice de assaltos ocorridos
nos últimos meses, taxistas de
São José dos Campos, interior
de São Paulo, trabalham com
medo. Em cinco meses, 65 pro-
fissionais foram vítimas de assal-
to na cidade, segundo levanta-
mento do sindicato da categoria.
O número deste ano representa
89,04% de todos os casos – 73
vítimas - registrados em 2012.

Para o taxista João Carlos
Silva, os profissionais estão com
medo de trabalhar e serem as-
saltados. Há três meses, o
permissionário foi vítima de cri-
minosos durante uma corrida até
a Zona Leste.

Silva foi assaltado por um ca-
sal. “Eles eram simpáticos, nem
passou pela minha cabeça que
aquilo poderia ser um assalto.
Quando chegamos perto do bair-
ro, o homem tirou a arma. Eles

Crescente índice de assaltos preocupa
taxistas em São José dos Campos

levaram R$ 250, o rádio do táxi, meu
relógio e dois celulares”, relata o taxista
que mesmo com medo precisou voltar
ao trabalho.

Segundo Carlos Avelar, presidente
do Sindicato dos Taxistas do Vale do
Paraíba, os motoristas recusam algu-
mas corridas com medo de serem al-
vos de criminosos. Ele ressaltou que, a
categoria já recebeu orientações da

Polícia Militar sobre a importância de
se fazer o boletim de ocorrência, mas
nem todas as vítimas procuram uma
delegacia, por conta da demora no
atendimento.

Neste ano, de acordo com dados
da Polícia Civil, foram registradas qua-
tro ocorrências de assalto. Para o de-
legado da Seccional de São José dos
Campos, Álvaro Sá de Toledo, a difi-

culdade da polícia está justamente em
não se ter os registros dos boletins
de ocorrência. “O boletim ajuda na
investigação”, afirmou.

Último caso

Em 11 de junho, um adolescente
e um homem foram detidos após as-
saltarem um taxista em São José dos
Campos. De acordo com a Polícia
Militar, a dupla abordou o motorista
no ponto do Parque Santos Dumont
e durante a viagem, anunciou o rou-
bo e rendeu a vítima.

Os criminosos pegaram R$ 142
em dinheiro e um celular, mas nas pro-
ximidades do bairro Jardim Augusta
havia uma patrulha da Ronda Osten-
siva com Apoio de Motocicletas
(Rocam) da Polícia Militar e o taxista
ao ver os policiais jogou o carro
contra as motocicletas. A PM fez
a abordagem, deteve os dois as-
saltantes e recuperou o material
roubado. (Texto extraído do

portal de notícias G1).
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 Processos de alvará deferidos:

DTP concede 90 dias para legalizar

O serviço de táxi, que deveria ser
prioritário para uma cidade como São
Paulo, por ser um transporte rápido
que oferece certo conforto para o
passageiro, tem ficado em segundo
plano, com a implantação das faixas
de ônibus nas principais avenidas.
Como se o passageiro, que usa o ser-
viço, não necessitasse que o táxi tran-
sitasse pela direita.

Vários taxistas estão sendo mul-
tados, gerando mais dificuldade em

A cada dia está ficando mais
difícil para o taxista trabalhar

seu orçamento familiar com o número
de multa, além da pontuação em sua
CNH, que custa outro valor para apre-
sentar defesa ao DETRAN e ficar dias
parados cumprindo penalidade.

A falta de representação política tem
deixado o taxista sem ter a quem re-
correr. O único que tem abraçado a
causa do taxista é Salomão Pereira,
editor da Folha do Motorista e presi-
dente da Coopetasp, mas há sempre
uma pedra em sua frente que não o

deixa avançar para defender os inte-
resses desta categoria.

“Por causa dos próprios compa-
nheiros, que foram na conversa do can-
didato do sindicato e dividiram seus
votos, hoje todos nós estamos penan-
do. Não tem onde parar para pegar o
passageiro e atender com certa rapi-
dez. Estamos sendo multados nas fai-
xas de ônibus. Tenho certeza se o com-
panheiro Salomão Pereira tivesse sido
eleito, estaria à frente de nossas rei-
vindicações”, declarou João Maria Pi-
menta Basto Filho, taxista do ponto
Praça da República.

Sr. Salomão

Venho por meio desta solicitar a
vossa senhoria, que nos mediasse pe-
rante a Prefeitura a circulação pelas
faixas de ônibus, pelo fato de os
passageiros estarem sempre do
lado direito e não nas faixas cen-
trais, principalmente se isso ocor-
rer na região da Av. Paulista, por-
que ali estão os pontos de muita
circulação de passageiros.

Outro problema é em locais como

as regiões da Rua 25 de Março, Brás,
Bom Retiro, com placas no alto dos
postes de proibido parar e estacio-
nar, e são nesses locais que rece-
bemos multas, porque os passa-
geiros  não tem local certo para
solicitar o táxi.

Táxi não é ônibus que tem os seus
pontos, paramos onde o passageiro
solicita, é como aconteceu com um
colega, multado por desembarcar
uma deficiente. A CET ao invés de
auxiliar, decidiu multar. Discriminação
sobre a nossa classe é o que não fal-
ta, ninguém respeita o nosso serviço,
executa as multas propositadamente,
mesmo estando embarcando ou de-
sembarcando o passageiro.

Senhor Salomão contamos sem-
pre com o seu apoio, se dependes-
se da minha pessoa e de muitos
outros colegas o senhor já estaria
na Câmara, como um dos verea-
dores mais votados. Fico grato
pela sua ajuda para com a classe.
Obrigado. Abraços. Marcos Paiva,
27/06/2013.

Foto: Mário Sergio Almeida

Ouvir histórias de seus passagei-
ros é o que o taxista Rui Teixeira mais
gosta em seu trabalho, mas quando o
cliente é estrangeiro fica difícil até mes-
mo saber aonde ele quer ir. Rui já pre-
cisou contar com a ajuda de sua so-
brinha de 10 anos para rodar por Por-
to Alegre (RS) com um americano. O
pensamento que já é folclore nas re-
des sociais foi inevitável. “Imagina
como vai ser na Copa”, dizia para si
mesmo, até que entrou para um curso
de inglês preparatório para o evento,
em uma turma só de taxistas.

Em uma sala improvisada, na Co-
operativa dos Taxistas do Aeroporto
Salgado Filho (Cootaero), Rui tem
aulas de inglês todas terças e quintas-
feiras. Trinta e cinco anos longe dos
estudos, ele teve seu primeiro contato
com a língua agora. Aos 58 anos, está
aprendendo a perguntar o destino do
passageiro, lições básicas que empol-
gam o gaúcho. “Espero conseguir
montar uma frase inteira e fazer a tra-

Taxista aprende inglês para a Copa,
após 30 anos longe da escola

dução automática, sem precisar parar
para pensar”, diz.

Gratuito, o curso começou em 20
de abril, tem 160 horas e é promovido
pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem e Transporte (Senat), por meio da
Secretaria de Turismo do Rio Grande
do Sul. A iniciativa faz parte do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec). Oito turmas
de taxistas e seis de guardas municipais
estão tendo aulas de inglês em Porto
Alegre. Até o final de 2013, o progra-
ma pretende formar 600 profissionais,
incluindo também policiais militares.

Professora do curso para taxistas,
Gabriela Müller explica que os conteú-
dos das aulas são planejados especial-
mente para o dia a dia dos profissio-
nais. Cada unidade do livro didático é
baseada em um ponto turístico de Por-
to Alegre, e a partir deles os alunos
aprendem a soletrar o nome das ruas,
descrever caminhos e identificar as co-
res dos times de futebol. Todo o mate-

rial é traduzido para o português e é
baseado mais em conversação do que
em gramática. Por meio de um método
chamado de communicative approach

(aproximação comunicativa, em tradu-
ção livre), antes de passar o conteúdo
da aula, a professora explica aos alu-
nos em que situações ele poderá ser
usado. “Trazemos a matéria para o mun-
do real deles”, diz Gabriela.

Taxista há 10 anos, Andréia Macha-

do chega cansada às aulas no final do
dia, mas diz que, ao menos neste iní-
cio, a empolgação supera a fadiga.
Durante um ano, ela já tinha estudado
inglês em uma escola particular, mas
diz que os conteúdos vistos agora são
novos. “Eu quero aprender a pergun-
tar o nome do passageiro, de onde ele
veio e a passar meu contato para o
cliente”, conta. (Texto extraído do
portal Terra).

Foto: Mário Sergio Almeida
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É bom você ficar infor-
mado sobre o quanto paga
de impostos pelos produtos
que consome. Uma nova lei
obriga as empresas a infor-
marem ao consumidor o
quanto ele paga de im-
postos por cada produto.
Antes,  essas informa-
ções eram ocultas, o cli-
ente comprava e nem fi-
cava sabendo disso.

Todos os produtos que
entram em sua casa têm sua carga de im-
posto: vestuário, sapato, alimentação, bem
durável, por aí vai. Quando você vende uma
casa paga imposto ao governo, prefeitura,
inventário, exumação dos ossos gera um
imposto para toda a vida aos familiares. Até
o caixão para o sepultamento são pagos
vários impostos. Onde vamos parar com
toda esta roubalheira oficializada?

Este é um dos motivos pelos quais a
China está tomando conta do mundo, mes-
mo seus produtos sendo legalizados no
Brasil, ainda fica bem mais barato que
os produzidos aqui. Tudo o que os go-
vernos tem feito em nosso país está
servindo para, cada vez mais, criar san-
gria nas empresas, que são as fontes
de emprego de nosso país.

Os deputados deram um passa a frente,
votaram o projeto que acaba com a multa
de 10% do FGTS, quando ocorre a dispen-
sa de funcionário. Esse valor era destinado

Veja o quanto você paga de

imposto de alguns produtos
ao governo e oi criado no gover-
no do PT Lula. Para o país crescer
e gerar emprego precisam ser re-
vistos todos os impostos de cada
produto. Com um imposto bai-
xo, deixa de existir a sonegação
e o governo passa a arrecadar
mais, e  certamente, destinar
melhores condições de vida
para o seu povo.

Muitas empresas brasileiras
para continuarem no mercado
têm montado novas instalações

na China e outros países para poder com-
petir. Por exemplo:   refrigerante 20,11%,
água e suco 32,04%, cerveja 36,58%,
cerveja importada 46,53%, energéticos
32,04%, bebidas alimentares em bar a
base de soja, leite e cacau 20,11%, néc-
tares frutas, 20,11%, alimentação para
atividade física 32,04%, whisky 62,57%,
vodca 62,57%, vinhos 35,60%, bebida
alcoólica - aguardente 35,60%, bebida
alcoólica sup. 50% 62,57%, champanhe
50,87%, composto líquido pronto para
consumo 43,93%, restaurante self
32,09%, café da manhã 32,09%. carro
OK 38,78% e por aí vai a roubalheira
rodando o país.

É muito imposto que pagamos para
nada ter em troca, no mínimo a saúde e a
educação em todas as capitais brasileiras
e municípios deveriam ser de qualidade. É
sim de qualidade péssima. Orientou
Salomão Pereira.

“Como presidente da Federação dos
Taxistas do Estado de São Paulo, e por meio
deste importante veículo de comunicação
Jornal Folha do Motorista dirigido aos taxistas
dos lugares mais distantes deste país. Quero
expressar meus agradecimentos ao Dr. Dele-
gado da Receita Federal Francisco Pessoa,
que ao tomar conhecimento de vários casos
de liberação das cartas de isenção do IPI, que
se encontravam em atraso há vários meses,
de imediato solucionou”.

“Não é só criticar as autoridades e sim
agradecer todos aqueles que levam a sério
sua função em defesa do povo deste país.
Os casos em questão estavam atrasados
há quase um ano, os taxistas aguardavam
pela liberação deste documento, carta de
IPI para a compra do carro OKM. Com o
apoio do Senhor Salomão Pereira, esta Fe-
deração, pode levar ao conhecimento do
delegado a situação desses taxistas, que
já estão com os documentos em suas mãos
em busca do carro novo”, declarou José
Fioravanti Presidente da Federação.

“Nada é possível se conseguir em fa-
vor dessa ou daquela categoria sozinho,
precisamos de parceiros que estejam sem-
pre disposto a ajudar, quando procuramos.
Como presidente dessa Federação, sem-

Federação dos taxistas
agradece ao delegado

da Receita Federal
pre admirei o trabalho do Senhor Salomão
Pereira em favor dessa categoria. Só lamen-
to ele não ter sido eleito vereador da cida-
de de São Paulo para nos defender na Câ-
mara Municipal desta cidade. Não tenho
dúvida que ele estaria à frente às reivindi-
cações dos taxistas e muita coisa poderia
ser mudada.

Com 90 dias que ocupou o cargo em
2011, deu um grande passo em favor dos
taxistas dessa cidade. Acredito que a classe
deve reconhecer o seu trabalho nas próximas
eleições. A divisão de voto na classe só tem
atrapalhado os interesses dos taxistas dessa
cidade. Se Salomão teve quase 24 mil votos e
o outro cinco mil, quem tem condições de
chegar lar é Salomão, que hoje ocupa a ter-
ceira suplência do Partido.

Para o taxista carro novo não é luxo e
sim uma necessidade por se tratar de uma
ferramenta de trabalho. Sem as cartas de
isenção IPI e ICMS em suas mãos ele não
troca de carro. Ele é formador de opinião e
o cartão de visita de quem chega ao Brasil.
Com carro novo, além de atender bem o
passageiro podem ter uma vida melhor
porque vai gastar menos com a manuten-
ção de seu táxi”, citou José Fioravanti, pre-
sidente da Federação.

Foto: Mário Sergio Almeida



FOLHA DO MOTORISTA Página 28 de 09 a 22 de julho de 2013

Diário Oficial de 6 de julho de 2013.

Proc: 2012-0.323.989-7 – ROCHA TÁXI
LTDA – CNPJ n° 43.035.013/0001-09

Solicita ativação do Termo de permissão n°

053-1/I –INDEFIRO o requerimento inicial, ten-

do em vista a perda de objeto, e o amparo legal

nos termos do que determina a Lei n° 14.141 de

27/03/2006 em seu Artigo 35.

PROC:2013-0.182.062-4 – ATSUSHI
ASANO

DEFIRO o pedido requerido na inicial, desde

que o interessado apresente os Comprovantes de

Pagamento da renovação do Alvará de Estacio-

namento n° 003.073-27 e da solicitação de Dili-

gência Externa.

PROCESSO: 2013-0.093.686-6 – JOR-
GE CAMPOS DE GODOY

INDEFIRO o pedido formulado tendo em

vista o processo administrativo nº 2012-

0.268.346-7, referente a proposta de cassação.

PROCESSO: 2013-0.031.431-8 -
CETUGO FERREIRA

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da

Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações

posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-

rência do Alvará de Estacionamento nº 002.814-

25 da forma requerida.

Diário Oficial do Município de 03/07/
2013.

Proc. 2013-0.007.020-6 – WIDNEY

JACKSON SANTOS LACERDA

Transferência de alvará nº 014.564.23. IN-
DEFIRO, o pedido formulado pelo interessado,

tendo em vista o pouco tempo de titularidade. O

não comparecimento no prazo de 90 dias, a par-

tir desta publicação, implicará no arquivamento

do presente.

PROCESSO: 2013-0.086.972-7 - LUCIA
APARECIDA DE LIMA DA SILVA

TEIXEIRA
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da

Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações

posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-

rência do Alvará de Estacionamento nº 010.079-

20 da forma requerida.  O não comparecimento

no prazo de 90 dias, a partir desta publicação,

implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.076.260-4 -
DIDIMA DO PRADO

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 007.876-20 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.075.058-4 - NELI
ASSMANN DIAS

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da

Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações

posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-

rência do Alvará de Estacionamento nº 004.582-

28 da forma requerida. O não comparecimento

no prazo de 90 dias, a partir desta publicação,

implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.073.405-8 - EMIDIA
MARIA TORRE

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 006.708-20 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.067.344-0 -
TEREZINHA DE JESUS MENDES MARTINS

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 016.078-20 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.079.164-7 - FRAN-
CISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da

Lei Municipal nº 7.329/69 e regulamentações

posteriores, DEFIRO o pedido de transferência

Processos de transferência de alvará deferidos
O Departamento de Transporte Público (DTP) publicou nas edições de junho e julho do Diário Oficial de São Paulo o

deferimento de vários processos de transferência de alvará. Confira abaixo a lista com o nome

dos permissionários cujo processo foi deferido pelo órgão:

do Alvará de Estacionamento nº 004.341-24 da

forma requerida. O não comparecimento no prazo

de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no

arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.580-6 - MAR-
COS ANTONIO LOURENÇO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

027.844-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.080-9 - JOSE
FERREIRA DE MACEDO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

031.771-22 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.095.459-7 - ANTO-
NIO PEREIRA DINIZ

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

006.282-20 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.849-0 - NELSON
OLIVEIRA PEREIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

017.692-27 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.096.674-9 -
NATANAEL JOSE FERREIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

008.047-20 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.095.533-0 - DILTON
ALMEIDA COSTA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

019.394-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.097.072-0 - JOÃO
BATISTA FERREIRA DE SOUZA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

012.341-29 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.545-8 -
EVANDRO MARTINS RODRIGUES DA
SILVA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

019.368-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.111-8 - SILVANI
CANDIDA DE JESUS AMORIM

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

016.378-27 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.095.517-8 - JOSE
SILVEIRA SANTOS DA GAMA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

015.185-26 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.377-8 -
CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

031.912-22 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.035-3 - SIMÃO
PEDRO MODESTO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

012.065-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.053-7 -
MANOEL FERNANDES GRANJA FILHO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

009.273-25 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.094.077-4 - JOSE
IZIDIO DA SILVA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

029.043-22 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.905-9 - CLEBER
ARAUJO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

029.667-27 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.764-1 - MOISES
DOS SANTOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

040.454-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.675-0 - LEAN-
DRO GIL VIEIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

028.184-26 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.093.390-5 - PAULO
NUNES MELLERO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

038.093-23 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

Diário Oficial do Município de 03/07/2013.
Proc. 2013-0.007.020-6 – WIDNEY

JACKSON SANTOS LACERDA

Transferência de alvará nº 014.564.23. IN-
DEFIRO, o pedido formulado pelo interessado,

tendo em vista o pouco tempo de titularidade.

Diário Oficial do Município de 01/07/2013.
PROCESSO: 2013-0.143.465-1 / CALEBE

BANDEIRA ROQUIM

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei

Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-

ores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará

de Estacionamento nº 002.479-28 da forma

requerida. O não comparecimento no prazo de 90

dias, a partir desta publicação, implicará no arqui-

vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.083.005-7 / ONOFRE
PAULINO FILHO

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei

Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-

ores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará

de Estacionamento nº 028.171-28 da forma

requerida. O não comparecimento no prazo de 90

dias, a partir desta publicação, implicará no arqui-

vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.073.431-7 /
FRANCISCA BRONZATTI SASSO

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 018.924-28 da

forma requerida, ficando condicionada a

efetivação da transferência desde que cumpridas

as demais exigências e formalidades. O não com-

parecimento no prazo de 90 dias, a partir desta

publicação, implicará no arquivamento do pre-

sente.

Proc: 2010-0.327.512-1 – NAIR MARIA
RODRIGUES

Solicita desbloqueio do Alvará de Estaciona-

mento n° 035.620-26 para fins de transferência/

I – Ante os elementos que instruem o processo,

em especial o relatório de atendimento do DTP-

2, manifestação da Assessoria Jurídica e o pare-

cer do DTP-3, DEFIRO a transferência do Alvará

de Estacionamento n° 035.620-26/II – Manter

bloqueado o Alvará de Estacionamento n°

035.620-26, para que não ocorra o seu cancela-

mento/III – O desbloqueio do Alvará de Estacio-

namento n° 035.620-26 deverá ocorrer no Ato

da efetivação da Transparência.

Diário Oficial do Município de 27/06/
2013

PROCESSO: 2013-0.145.403-2 / DEISE
COLOMBO LOPES DOS SANTOS

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 004.379-21 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.126.747-0 / NATALI
PEREIRA DA CUNHA

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 040.056-27 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.008.172-0 /
RODRIGO CHARETTE

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 006.516-21 da

forma requerida. O não comparecimento no pra-

zo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.149.403-4 / LUIZ
CARLOS MARQUES

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

021.415-23 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.149.141-8 /
EDMILSON MARTINS PEREIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

007.434-29 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.144.868-7 /
ODILON FERREIRA GOMES

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

010.458-22 da forma requerida.  O não compa-

recimento no prazo de 90 dias, a partir desta

publicação, implicará no arquivamento do pre-

sente.

PROCESSO: 2013-0.091.514-1 /
ROZIVALDO COELHO RAMOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

032.396-24 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.090-5 / CLAU-
DIO ALVES RICCI
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Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 029.254-27 da forma requerida.

O não comparecimento no prazo de 90 dias,

a partir desta publicação, implicará no arquiva-

mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.961-3 /
AGUINALDO BARBIZAN

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 033.684-24 da forma requerida. O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.090.814-5 /
MICHAEL FERREIRA DO NASCIMENTO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 036.716-23 da forma requerida. O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.090.722-0 / ANTO-
NIO ALVES CAMBOIM

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 022.036-26 da forma requerida.  O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.090.261-9 /
WAGNER NEUFELD

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 036.395-25 da forma requerida. O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.088.160-3 /
ELVIRA PEREIRA SAITO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 021.283-22 da forma requerida.  O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.088.119-0 / MA-
RIO DE OLIVEIRA LEITE FILHO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 040.118-21 da forma requerida. O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

PROCESSO: 2013-0.087.804-1 /
WALTER JOSE SILVA RAMOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedi-

do de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 021.553-20 da forma requerida. O não

comparecimento no prazo de 90 dias, a partir

desta publicação, implicará no arquivamento do

presente.

Diário Oficial do Município de 25/06/2013
PROCESSO: 2013-0.091.683-0 /

DEBORAH SOLANO DE CARVALHO

AMORIM
Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei

Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-

ores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará

de Estacionamento nº 000.984-26 da forma

requerida. O não comparecimento no prazo de 90

dias, a partir desta publicação, implicará no arqui-

vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.053.629-9 /
FABIANA SCHIAVO SILVA

Nos termos da Alínea “C” do Artigo 20 da Lei

Municipal nº 7.329/69 e regulamentações posteri-

ores, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará

de Estacionamento nº 001.408-21 da forma

requerida. O não comparecimento no prazo de 90

dias, a partir desta publicação, implicará no arqui-

vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.871-4 / OSWALDO
ROSA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

000.504-23 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.868-4 / JOSE
ZANCA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

016.645-22 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.710-6 / DIRCEU
CABRAL

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

020.789-29 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.532-4 / SEBAS-
TIÃO SEVERINO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

009.410-26 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.201-5 / PAULO
CRISPIM ROCHA FILHO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

002.304-21 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.089.500-0 / ANTO-
NIO CARLOS FARIA DOS SANTOS

MARCOPITO
Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

026.751-29 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.089.140-4 /
LUCIANE PALLADINO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento

nº002.650-20 da forma requerida. O não compa-

recimento no prazo de 90 dias, a partir desta pu-

blicação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.710-7 /
ARLINDO FERREIRA LUZ

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regula-

mentações posteriores, DEFIRO o pedido de transfe-

rência do Alvará de Estacionamento nº 003.544-22 da

forma requerida. O não comparecimento no prazo de

90 dias, a partir desta publicação, implicará no arquiva-

mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.632-1 /
ZACARIAS PAZ LIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

013.374-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.088.202-2 / MANOEL
FERREIRA FILHO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

025.865-25 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.616-0 /
RICARDO RODRIGUES FERREIRA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regu-

lamentações posteriores, DEFIRO o pedido de trans-

ferência do Alvará de Estacionamento nº012.748-21

da forma requerida. O não comparecimento no prazo

de 90 dias, a partir desta publicação, implicará no ar-

quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.088.100-0 /
ROSENDO WANDERLEY FRANCIULLI

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

019.554-20 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.088.084-4 /
ROMULO SOARES SANTANA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e regu-

lamentações posteriores, DEFIRO o pedido de trans-

ferência do Alvará de Estacionamento nº 008.071-

25 da forma requerida. O não comparecimento no

prazo de 90 dias, a partir desta publicação, implicará

no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.556-2 / SERGIO
DA ANUNCIAÇÃO RUIVO

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

025.997-24 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.088.006-2 / EDILMA
BRANDÃO MENDES DOS SANTOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

017.447-20 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.388-8 / JOSE
ANTONIO RAMPIN

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

027.435-23 da forma requerida. O não compareci-

mento no prazo de 90 dias, a partir desta publica-

ção, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.350-0 /
SANDRO ROGERIO ANDRADE SILVA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

008.404-24 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.092.346-2 /
VALMECI DE SOUSA SANTOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamen-

to nº 038.442-26 da forma requerida. O não com-

parecimento no prazo de 90 dias, a partir desta

publicação, implicará no arquivamento do pre-

sente.

PROCESSO: 2013-0.087.825-4 / APARE-
CIDO FERREIRA DA SILVA

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

027.610-25 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.942-2 / ALE-
XANDRE VICENTE

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

004.450-29 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.680-6 / ALTINO
SIMÕES

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

009.566-27 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.625-3 / JOÃO
MARIA DOS SANTOS

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

020.031-20 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.394-7 / ANTO-
NIO CARLOS LAMIM

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

015.743-29 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.091.257-6 /
ALCIDES DE FREITAS MANOEL

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

006.496-27 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.090.954-0 / ANTO-
NIO GORDIÃO ALVES

Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69 e

regulamentações posteriores, DEFIRO o pedido

de transferência do Alvará de Estacionamento nº

008.652-22 da forma requerida. O não compare-

cimento no prazo de 90 dias, a partir desta publi-

cação, implicará no arquivamento do presente.

Se você é advogado (a) e tem inte-
resse em atender o taxista e família em
todas as especialidades: acidente de
trânsito, dias parados, inventário, foro
e cartório, acompanhamento de escri-
tura, contrato de compra e venda de imó-
vel, revisão de aposentadoria, entrada para
aposentadoria, renegociação de dívida,
recebimento de dívida, mandado de
segurança, alvará judicial, revisão de
pensão alimentícia, para cima ou para
baixo, cassação de alvará, cadastro,

Advogado para atender taxista e

 família em várias especialidades
reclamação trabalhista, divórcio, se-
paração de bens, locação de imóvel.
E outras especialidades que julgar
serem de interesse do taxista e fa-
mília. A Associação dos Coorde-
nadores  e  Permissionár ios
Taxistas em Pontos de Táxis de
São Paulo (Coopestasp) tem es-
paço para você. Mande seu currí-
culo com sua a especialidade e expe-
riência para:
 salomaosilva@terra.com.br

Duas mulheres confessaram o assassinato de um taxista aposentado, de 64
anos. O crime ocorreu em maio deste ano, em Socorro, interior de São Paulo.
Ivonete Ferreira dos Santos, de 36 anos e Zenaide Ferreira da Silva, de 43
anos, foram detidas em 21 de junho.

Dinheiro, segundo a polícia, teria motivado o crime. Uma das mulheres,
Zenaide, mantinha um relacionamento com a vítima e ao descobrir uma conta
bancária do taxista com R$ 59 mil guardados, ela então, decidiu matá-lo para
ficar com o valor.

O crime ocorreu em um terreno baldio, no bairro Caguaçu. O taxista foi
enforcado com o cinto de segurança do próprio carro. Outras duas pessoas
suspeitas de terem participado da ação ainda estão foragidas.

Segundo a polícia, um adolescente, filho de uma delas, também participou
do crime. Ele foi encaminhado a Fundação Casa e as mulheres foram levadas
para a cadeia feminina de Votorantim. (Com informações do portal G1)

    Mulheres suspeitas de

matarem um taxista são presas
Crime ocorreu na cidade de Socorro, interior de São Paulo



FOLHA DO MOTORISTA Página 30 de 09 a 22 de julho de 2013

Modo de Preparo:

Em uma panela, coloque água, sal e um pouco de óleo. Deixe ferver. Acres-
cente o arroz já lavado e escorrido. Misture e deixe a água secar. Reserve.
Em uma caçarola coloque a manteiga, em seguida acrescente as passas, as
ervilhas, o milho, a mussarela e o presunto. Despeje a mistura em uma vasilha
grande e junte a cenoura, o pimentão, a cebola – picados – a sala e o parmesão.
Por fim, acrescente o arroz e mistura tudo. Cubra com mussarela e leva ao
forno para gratinar.

Arroz à Grega

Ingredientes:

3 xícaras de arroz
6 xícaras de água
1 caixa de passas
Queijo parmesão ralado
5 colheres de ervilha
1 lata de milho verde
200 gramas de presunto
200 gramas de mussarela
Manteiga
Óleo
Pimentão, cebola, salsa, cebolinha verde e cenoura
Sal

Foto: DivulgaçãoAcusado de roubar e estuprar 14 mulheres na cidade sul-africana

de Bramfischerville, em 2010, o ex-taxista Vuledzani Ramulifho foi con-

denado, em 13 de junho, a 105 anos de prisão, segundo informações do site

IOL News.

De acordo com Naren Pandya, juiz da Suprema Corte, “durante os

próximos anos, Vuledzani Ramulifho terá bastante tempo para refletir. O

réu não mostrou respeito pelos direitos das vítimas”, disse o magistrado ao

declarar a sentença.

Para cometer os crimes, Ramulifho atraia as vítimas usando seu táxi.

Ao entrarem no veículo, o acusado atirava spray de pimenta no rosto das

mulheres, as roubava e abusava sexualmente. 

No tribunal, vítimas e familiares demonstraram alívio com a condena-

ção. “Jesus, obrigado. Finalmente, estamos fazendo justiça”, desabafa-

ram. (Com informações do portal IOL News)

Ex-taxista acusado de estupros
é condenado a 105 anos

Crime ocorreu na África do Sul
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Diário Oficial de 29 de junho de

2013.

Portaria nº 116/13, DTP. GAB de
21 de junho de 2013.

Remaneja o Ponto Privativo nº
1144 (CLP 18.04.013), para estaci-
onamento de táxi, categoria comum,
na Rua Bela Cintra (Subprefeitura da
Sé), lado par, altura do nº 532, entre
a Rua Fernando de Albuquerque e a
Rua Pedro Taques. Esta Portaria en-
trará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria nº
180/11 – DTP/GAB.

Diário Oficial de 26 de junho de

2013.

DEFERIDO
Fixar em caráter provisório e ex-

perimental, o ponto privativo n. 2196
na Av. Paulista, o ponto privativo n.
1966 na Rua Conselheiro Crispiniano
e o ponto privativo n. 3021 na Rua
Lee Forest, para inclusão de sete tá-
xis elétricos. Tendo em vista a análise
técnica deste DTP, defiro que, em
caráter provisório e experimental seja:
aumentado o índice de rotatividade do
ponto privativo de táxi n. 2196, cate-
goria comum, situado na Av. paulista;

Mudanças estruturais em pontos de táxi
fixado o ponto privativo de táxi n.
1966, categoria comum, na rua con-
selheiro Crispiniano; fixado o ponto
privativo de táxi n. 3021, categoria
comum, na Rua Lee Forest. Estas al-
terações serão implantadas, conforme
portarias especificas.

Diário Oficial de 22 de junho de

2013.

Port. 109/13, DTP.GAB de 17 de
junho de 2013.

Remaneja o ponto privativo nº 825
(CLP 17.06.037), para estacionamen-
to de táxi, categoria comum na Rua
Borges Lagoa (Subprefeitura de Vila
Mariana), lado ímpar, entre a Avenida
Ibirapuera e a Av. Prof.º Ascendino
Reis, passando a iniciar defronte ao
poste SPU 136/715 (oposto), em baia
própria. Esta Portaria entrará em vigor
na data de sua publicação,revogadas
as disposições em contrário, e em es-
pecial a Portaria nº 121/07 – DTP/
GAB.

Port 110/13-DTP.GAB, de 17 de
junho de 2013.

Remaneja o ponto privativo de táxi
nº 2851, (C.L.P. 17.04.046-9) para
estacionamento de táxi, categoria co-
mum, (Subprefeitura de Pinheiros), na

própria Alameda Jaú, da frente do nº
473, para a frente do nº 487, lado ím-
par, entre a Alameda Campinas e a Rua
Pamplona. Esta Portaria entrará em vi-
gor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-
rio, em especial a Portaria nº 826/
2007-DTP.GAB.

Port. 112/13 - DTP.GAB de 17 de
junho de 2013.

Transfere o ponto privativo nº 1404
(CLP 02.06.026), para estacionamen-
to de táxi, categoria comum da Rua
Alfredo Pujol (Subprefeitura de
Santana/Tucuruvi), lado par, entre a Rua
Voluntários da Pátria e a Rua Amaral
Gama para a Rua Amaral Gama, lado
ímpar, entre a Rua Conselheiro Sarai-
va e a Rua Alfredo Pujol. Esta Portaria
entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em
contrário, e em especial a Portaria nº
362/04 – DTP/GAB.

Port. 106/13 - DTP.GAB de 17 de
junho de 2013.

Remaneja o Ponto Privativo nº 828
(CLP 12.04.009), para estacionamen-
to de táxi, categoria comum, na Rua
Maestro Cardim (Subprefeitura da Sé),
lado ímpar, altura do nº 769. Esta Por-

taria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, em especial a
Portaria nº 064/12 – DTP/GAB.

Port. 107/13-DTP.GAB, de 17
de junho de 2013.

Estabelece o ponto privativo de
táxi nº 3039, (C.L.P. 03.04.051)
para estacionamento de táxi, cate-
goria comum, (Subprefeitura da
Mooca), na Rua Tiers, oposto ao nº
155, (lado par), entre a Rua Vitor
Hugo e a Rua Alexandrino Pedroso.
Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Port.108/13, DTP.GAB de 17 de
junho de 2013.

Remaneja o ponto privativo nº
145 (CLP 20.04.056), para estaci-
onamento de táxi, categoria comum
no Largo Padre Péricles
(Subprefeitura de Lapa), lado contí-
guo à Igreja de São Geraldo, entre a
Rua das Perdizes e a Avenida Gene-
ral Olímpio da Silveira. Esta Porta-
ria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário, e em especial a
Portaria nº 028/2000 – DTP/GAB.

Devido a uma falha no comando de vidros, a Honda convocou os proprietá-

rios de 186.553 unidades do Fit, ano 2004 a 2008, a comparecerem em uma

concessionária da rede para inspeção e, se necessário, reparo do problema.

Segundo a montadora, os modelos com o defeito estão sujeitos a infiltração

de água no interior do componente, isso pode acarretar em curto circuito e até

mesmo incêndio, em casos extremos.

Em 2010, a Honda iniciou o recall do mesmo interruptor. Agora, todos os

veículos reparados ou não na campanha anterior devem fazer a inspeção do

componente. Os carros envolvidos no recall são os modelos produzidos entre 25

de março de 2003 e 5 de setembro de 2008, com chassis não sequencial de

4Z100001 a 8Z601735.

A Honda informou ainda que, um novo componente está sendo desenvolvido

no exterior e, tão logo seja possível, será realizada a substituição do item antigo.

Proprietários de modelos fabricados de

2004 a 2008 devem agendar atendimento
HONDA ANUNCIA

RECALL DO FIT
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Com base no Pacto de Mobilida-
de Urbana divulgado pela presidente
Dilma Rousseff, em 24 de junho, que
prevê cerca de R$ 50 bilhões de re-
cursos do orçamento e financiamen-
tos, o governador de São Paulo Ge-
raldo Alckmin anunciou os projetos
de mobilidade urbana que serão apre-
sentados ao Governo Federal.

Em resposta a manifestações, Alckmin
apresenta projetos de mobilidade urbana

Serão apresentados três pro-
jetos de ampliação e melhoria no
transporte público: um de pneu e
dois de trilhos. O caminho do
Governo de São Paulo é sempre
em busca de boas parcerias, e
os investimentos em mobilidade
urbana “devem partir dos três
níveis de administração”, ressal-
tou Alckmim.

Pneus

Ampliação do Corredor Me-
tropolitano  Noroeste até as ci-
dades de Nova Odessa, Ameri-
cana e Santa Bárbara d’Oeste.
Serão 24,5 km de corredor e o
investimento será  de R$ 160

milhões. Além deste trecho, estão em
desenvolvimento os projetos de obras
para o trecho de 3,7 km  entre Cam-
pinas e Sumaré, que representam um
investimento de R$ 70 milhões. Todas
estas obras serão entregues em 2014.
Hoje o Corredor Metropolitano No-
roeste possui 32,7 km de extensão e
liga Campinas, Hortolândia e Sumaré.

Trilhos

Trinta estações de trem da Com-
panhia Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM) - que já estão passando
por reformas de acessibilidade a pes-
soas com deficiência física -, amplia-
ção das linhas e modernização das es-
tações. Será investido R$ 1,2 bilhão.

A Linha 5-Lilás, que hoje sai do
Campo Limpo e vai até o Largo Tre-
ze, será expandida até o Jardim Ângela,
com mais três estações. Serão novos
4km de Metrô e o investimento pre-
visto é de R$ 2 bilhões. As três novas

estações serão: Parque Santo Dias,
Parque São José e Jardim Ângela.

Obras em andamento

O Governo do Estado, pensando
na agilidade da locomoção diária dos
paulistas, realiza simultaneamente
quatro obras no Metrô. Além de
98 novos trens que formam a pri-
meira frota das linhas 1-Azul e 3-
Vermelha. Desses 98, 33 trens já
foram modernizados e equipados
com ar-condicionado e câmeras
de vigilância. Os demais serão en-
tregues gradativamente.

Foto: Marcelo Camargo/ABr

IPI
Para estender o benefício de isen-

ção do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) aos taxistas
microempreendedores individuais
(MEI), a Receita Federal alterou a
Instrução Normativa RFB nº 987, de
22 de dezembro de 2009, que também
modifica alguns procedimentos admi-

nistrativos relacionados ao assunto.
Instituída pela Lei Complementar

123/2006, a Lei Geral da Micro e Pe-
quena Empresa, a categoria do
microempreendedor abrange empre-
sários individuais com receita bruta
anual de até 60 mil optantes do Sim-
ples Nacional.

Receita estende isenção de IPI
a taxistas microempreendedores
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Precisamos de contato para representar o jornal com capitação
de anúncios junto às empresas interessadas em divulgar seus pro-
dutos para o taxista. Oferecemos salário fixo + comissão + ajuda
de custo e vale-transporte. Não é necessário experiência em ven-
das de anúncios, somente pratica em vendas. Ensinamos o servi-
ço. Os interessados devem enviar currículo para
salomaosilva@terra.com.br,  de preferência com foto.

Contato para
Folha do Motorista

Os caminhoneiros precisam me-
lhorar sua pauta de reivindicação para
tentar conseguir algum benefício dos
governos. Os protestos, que antes
eram do povo pelas ruas das capitais
e cidades grandes e pequenas, che-
gou às estradas, desta vez, são os
caminhoneiros. Em protesto na BR
116, um caminhoneiro que tentou fu-
rar o bloqueio foi morto.

Os governantes devem levar em
consideração que esses profissio-
nais transportam o progresso de
nosso país, levam uma vida difícil
nas estradas e precisam de alguma
vantagem, para continuarem com
suas atividades. Pedágio de graça
durante o dia não vão conseguir,
mas se reivindicarem redução de
50% no valor das 21h às 5h, e aos
domingos e feriados, talvez seja
uma solução que os governos pos-
sam abrir não. Quando estiverem
sem carga, com eixo levantado,
pagar apenas os eixos rodando,
talvez seja possível.  Combustível
mais barato não vai acontecer.

A Polícia Rodoviária Federal já
declarou não ter estrutura para fazer

Caminhoneiros protestam sem apresentar

pauta que possa ser atendida pelos governos

cumprir o que determinou a justiça.
Assim, os protestos vão continuar es-
palhados pelas rodovias deste país. A
presidente Dilma e o ministro da Justi-
ça, Eduardo Cardoso, já disseram que
não vão negociar com grevista. De-
vemos levar em consideração que
os movimentos de greve neste país,
antes do PT chegar ao governo,
sempre estiveram de frente, agora
são contra. Não é assim, é preciso
abrir um diálogo e apresentar uma
condição que possa atender alguns
itens de suas reivindicações.

Um caminhoneiro foi morto na
noite desta quarta-feira (3), segun-
do a polícia, após furar um bloqueio
de grevistas no Rio Grande do Sul.
O caso ocorreu por volta das
20h50, no km 420 da BR-116, pró-
ximo a Camaquã (a 122 km de Por-
to Alegre). Renato Kranlow, 44,
que seguia de Pelotas para Porto
Alegre, estava sendo escoltado por
policiais depois de ser agredido por
manifestantes, quando foi atingido na
garganta por um objeto arremessado
contra o veículo. Ele morreu no local e
os protestos continuaram.

Com o falecimento do titular do
veículo (táxi) é possível nomear um
segundo condutor no prazo de 30
dias. Se for alguém da família ou co-
nhecido é necessário que essa pessoa
tenha o Condutax. Se a esposa ou fi-
lho possuir o documento, poderá
transferir o alvará para o nome ou para
terceiro, para isso será necessário à
expedição de um alvará judicial, en-
quanto será providenciado o inventá-
rio em Cartório, quando não tiver
menos ou no foro.

Caso nenhum tenha o Condutax, é
necessário providenciá-lo em uma
autoescola credenciada pelo Depar-
tamento de Transportes Público
(DTP) ou na própria Companhia de
Engenharia de Tráfego (CET). O
alvará e veículo podem ser transferi-
dos para a viúva, filho ou terceiro,
desde que esteja correto no documen-
to, seja escritura ou alvará judicial.

Com o documento em mãos, é só
procurar o DTP e solicitar a transfe-
rência, assim que publicado no Diário
Oficial, providencie a legalização
dos documentos do veículo no
DETRAN e Instituto de Pesos e
Medidas (IPEM) para o novo ti-
tular indicado pelo inventariante. E
iniciar uma nova vida na praça,
seja por família ou terceiro.

A redação da Folha do Motorista
recebe inúmeros casos de viúvas sem
saber os caminhos para legalizar os
documentos em nome do falecido.
A Coopetasp se coloca à disposi-
ção para orientar os caminhos a
seguir, como também a indicação
de advogado que conhece do tra-
mite de quem é taxista, para provi-
denciar o inventário.

Para antecipar a transferência, a

Inventário procure quem conhece para

não perder o alvará por caducidade

parte interessada, por meio de seu
advogado, deve solicitar ao juiz um
alvará judicial autorizando a transfe-
rência do alvará, para família ou ter-
ceiro. O artigo 19 da Lei 7.329, de
11 de julho de 1969, assegura o di-
reito em vida. E o artigo 20 para os
casos de morte desde que a pessoa
interessada seja portadora de um
Condutax em dia.

 É necessário contratar um pro-
fissional advogado (a) que conheça
do assunto, principalmente se o fa-
lecido foi taxista e deixou um táxi.
Os erros de inventários são corri-
queiros provenientes das petições
que advogados apresentam aos
juízes, sem o devido conhecimento.
Deixando até o alvará fora do inven-
tário. A retificação dos documentos
e alvará judicial, às vezes, demora
mais que o tempo que levou para a
conclusão final do processo.

“Recebo casos de inventários
com mais de três anos nos quais a
viúva ou os herdeiros ainda não con-
seguiram um documento que asse-
gurasse a transferência, às vezes,
acaba até perdendo o direito ao
alvará, porque a lei municipal 7.329
determina um prazo de três anos
para regularizar a situação”.

 “Se alguém de sua família fale-
ceu e era taxista não deixe o carro
parado, procure o DTP para intitular
um segundo condutor antes de 30
dias, enquanto providencia o inven-
tário”.

 A Coopetasp está à disposição,
Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, fone: 2081-1015. Não
precisa ser associado para o atendi-
mento”, orientou Salomão Pereira,
diretor e presidente da Coopetasp.
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Para celebrar os seus dois anos, a Taximov, sistema de solicitação de táxi
pela internet, convida os taxistas a participarem, em 28 de junho, de uma tarde
descontraída, com direito a churrasco e futebol.

Na ocasião, será realizado ainda o 2º Encontro Taximov, no qual os taxistas
poderão encontrar os colegas de profissão, esclarecer dúvidas, dar sugestões,
conhecer a equipe do sistema.

Durante o evento, Nathan de Vasconcelos Ribeiro, diretor-executivo da e-
flows, apresentará os resultados do ano, a verão 2 do sistema e a estratégia
comercial da empresa para o segundo semestre. Outro assunto que será abor-
dado pelo executivo é a regulamentação pelo Departamento de Transportes
Públicos (DTP) das companhias de Ponto de Táxi Eletrônico.

“Vamos aproveitar a oportunidade para fazer uma breve exposição sobre
assuntos de interesse dos taxistas parceiros do Taximov e como a empresa vem
se desenvolvendo ao longo destes dois anos de vida. Mas isso não atrapalhará
a descontração da festa”, tranquiliza o diretor-executivo.

Por fim, será realizada a premiação do ‘Taxista 5 Estrelas’, destinada àquele
taxista cadastrado no Taximov que foi mais regular durante o primeiro
semestre. “A premiação visa reconhecer o taxista que mais fez jus aos
princípios de qualidade, profissionalismo e bom atendimento prezados
pela e-flows, além de ser uma forma de reforçar aos outros parceiros o que
esperamos deles”, finaliza Ribeiro.

O evento acontece no Espaço Jogging, na Vila
Olímpia, e está aberto a todos os taxistas cadas-
trados no sistema Taximov. A confirmação de
presença deve ser feita até o dia 24 de julho, pelo
e-mail contato@taximov.com.br ou no telefone
(11) 4148-6623.

Empresa de aplicativo
móvel promove

encontro com taxistas
Em comemoração aos seus dois anos, Taximov prestigia

permissionários com churrasco e futebol

A Itaro.com.br, em parceria com a
Della Via Pneus, Caçula de Pneus e
Valetão Pneus, oferece aos seus cli-
entes a comodidade de comprar o
pneus para o veículo e escolher uma
oficina credenciada para instalá-lo com
apenas um clique.

Oficina virtual oferece

troca de pneus gratuita
Para os taxistas essa facilidade sig-

nifica economia de tempo e dinheiro.
No site www.itaro.com.br ele realiza a
compra e já escolhe a oficina mais pró-
xima de sua casa para instalar os pneus,
que serão entregues diretamente no lo-
cal indicado.

O valor das tarifas de táxi de
Sorocaba, interior de São Paulo, au-
mentou 5,24%. Segundo a Urbes,
empresa de trânsito e transporte ad-
ministradora do serviço, o reajuste
atende a solicitação do Sindicato dos
Taxistas da cidade.

Com o aumento, os valores serão
os seguintes: a Bandeirada passa de
R$ 4,50 para R$ 4,70 e a Bandeira 1
de R$ 2,50 para R$ 2,65. Já a Ban-
deira 2, aceita de segunda a sexta-

Aumenta tarifas
de táxi de Sorocaba

feira, das 19h às 6h, aos sábados a partir
das 13h e integramente aos domingos e
feriados, houve acréscimo de 20% sobre
o valor da Bandeira 1.  O valor da hora
parada subiu de R$ 20,90 para R$ 22.

Permanece autorizada aos taxistas
a cobrança de R$ 0,50 por volume
transportado, acima de 60 cm de ex-
tensão. O último aumento concedido à
categoria ocorreu em 1º de junho de
2012. Estão cadastrados na frota de
táxi sorocabana 282 veículos.
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

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

Vista e Vendo em 12 Parcelas. Com

Frete, Loja Física e Virtual. (11) 5083-

1125 www.LojadeSofas.com.br
Revise seu Carro Parcele até 12
Vezes. Mecanica, Elétrica e Ar
Condicionado. Carga de Gás só R$ 50.
(11) 5585-2597 R. Ibirajá 188 Metro
Conceicao.
Preciso de um sócio c/ carro ano 2011
p/ trab no horário noturno das 18hs ás
6hs da manhã tenho placa depositada
F: 9.5433-4656 (tim) / 9.9572-9925
(vivo).
Prefixo Coorpetax vendo 25 mil F:
9.8273-0383.
Vendo prefixo Use táxi nemor preço
ótimo faturamento e ótimo investimento
F: 7834-0265 Irineu.
Space fox 10/11 kit gás 5º geração/
revisada F: 9.8565-3947 / 7791-4734
/ 11*57008 Fabiano.
Vendo titulo da Ligue táxi c/ auto cab +
radio + antena R$ 19 mil F: 9.9741-
6148 Valdinei.
Tenho ponto, carro zero quero alugar
um alvará F: 9.8994-3535.
Necessito de um alvará ate 2008 para
alugar pago 1.500,00 sou particular F:
9.8789-9680 / 9.7663-8577 c/ Nelson.
Vendo Zafira Elite 08/09 baixa km F:
9.9951-4348 (vivo) / 9.8382-3423 (tim)
c/ Pedro.
Vendo direito Ligue táxi, ou troco por
moto ou carro F: 9.5203-6852 c/ Silvio.
Procuro alvará ponto livre para alugar
F: 9.6662-0835 c/ Joatan.
Procuro 2º motorista que compre
Corsa Premium 10/11 com 74 mil Km, e
resd. zona leste, tenha mais de 30
anos. F: 7891-0724 Tratar c/ Milton.

Alugamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno, 2181
– sala:3 – Mooca Fone: 3637-5768 /
9.8585-5988.
Alugo alvará e vendo carro, entrada +
parcelas, consulte Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:3
– Mooca Fone: 3637-5768 / 9.8585-
5988.
Transferência de alvará, temos
clientes interessados, consulte
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca Fone:
3637-5768 / 9.8585-5988.
Compramos carro em ótimo estado,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca
Fone: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Alugo alvará e Vendo Livina 2010 flex
– Tratar (11) 7726-4620
Alugo alvará e Vendo Idea 2011 flex –
Tratar (11) 7820-4320
Alugo alvará e Vendo Zafira 2011
Tratar (11) 9.6828-1200
Alugo alvará e Vendo Meriva 2010
Tratar (11) 9.6507-3663.
Vendo titulo Ligue táxi 14 mil + radio e
Pda F: 9.6562-2755 c/ Luis.
Vende-se Titulo Ligue táxi ou troco por
carro F: 9.9864-7263 c/ Marco.,
Compro alvará de São Paulo ate 2008
sou particular F: 9.7625-8352 c/ José
Carlos
Ofereço-me como 2º motorista tenho
ponto na Zona Sul F: 98344-9523.
Vende-se Livina 10/11,km 110 mil
original, falar c/ Arlindo F: 9.8488-
4007.
Vende-se carro e transfiro alvará c/
ponto na Vl. Olímpia Hotel Transamérica
F: 9.9680-4219 c/ Teo.
Procuro alvará para alugar tenho
ponto a 16 anos próximo a estação do
Metro Conceição F: 9.8107-6063 (tim) /
9.6202-1087 (oi) c/ Geraldo.

ATENDIMENTO 24 HS

S. Paulo e Grande S. Paulo.

Rua José Menino, 32

Parque Rincão - Cotia

Funerária

Meta 2000

F: 99574-1276 / 4616-8810

2825-6015 / 3783-5489

firmino.emidio@terra.com.br

Compro um alvará de São Paulo sem
ponto pago R$100.000,00 a vista F:
9.5379-7819 Marcia sou Particular.
Alugo prefixo Coopertax ou vendo
alvará táxi F: 9.6295-6565.
Vende-se Vermelho e Branco completo
e transfiro alvará F: 9.5935-8475 c/
Martins
Compro alvará de táxi SP pago 90 mil á
vista de particular para particular F:
9.5305-7034 / 4498-3400 res Jorge
MDPF.
Vendo titulo da Leste táxi por motivo de
saúde vendo pela metade do valor F:
9.9949-2051 / 9.8925-3372 c/ Eder
Urgente.
Ofereço-me como preprosto ou 2º
motorista resd. Zona norte F: 9.8089-
2067 / 9.6449-6596 c/ Carlos.
Vendo ou alugo prefixo da Chame táxi
F: 9.9629-5696 c/ Martine.
Transfiro táxi completo, Fiesta 09/10 F:
3921-8694 / 9.8861-6009 / 9.9298-1655
c/ José
Vendo ou Troco por auto ou moto prefi-
xo da Chame táxi 13 mil F: 9.9663-6416
(vivo) / 9.8248-8144 (tim).

Vende-se Siena

08 e transfiro

alvará com

ponto Jabaquara

F: 9.9156-2609

Lauro




