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A operadora do siste-

ma está fazendo os últi-

mos testes no sistema de

segurança para táxis por

meio de câmeras. O

idealizador do projeto,

Salomão Pereira, garante

que nos próximos dias já

haverá táxi circulando com

mais segurança. Pág. 26

  Imagem do passageiro nos
 táxis está em finalização

O Diário Oficial do município de

SP publicou 122  processos de trans-

ferências de alvarás. “Os taxistas

agradecem ao diretor do DTP pelo

trabalho”. Pág. 24

Alvará autorizado

 para transferência

Preparem suas cartas de

isenção para aproveitar

as oportunidades que as

montadoras colocarão à

disposição dos taxistas,

no último feirão do ano

de 2013. Pág. 38

O 12º Feirão do Táxi será

realizado em 5 de outubro

Não precisa ser sócio ou taxista.

Qualquer pessoa que precisar de um

advogado é só nos procurar. Pág. 22

Jurídico: se você precisa

 procure a Coopetasp

Folha do Motorista: 30 anos de

serviços em favor do taxista. Uma

linha dá mais resultado do que pá-

ginas em outros jornais.

Valorize o seu dinheiro.

 Empresário:

invista na  mídia

certa do taxista

“Mesmo com mensalidade atrasa-

da com a Coopetasp ou em seu sindi-

cato, se precisar, procure a Coopetasp.

Aos inadimplentes é cobrada uma taxa

e o documento é emitido na hora”, avi-

sou Salomão Pereira. Pág. 28

   Carta de rendimento

    é emitida na hora

Sem cobertura de dias

parados está incompleto.

Procure a GNC, Gente Nossa

Corretora de Seguros. Ligue:

5572-3000. Pág. 23

O seguro de seu táxi

“A falta de apoio político aos taxistas da

cidade de São Paulo está contribuindo para

que as autoridades deixem de lado o servi-

ço de táxi. O uso das faixas de ônibus pelos

taxistas da capital é uma prioridade, afinal,

são transportados cerca de 450 mil passa-

geiros por dia”, citou o presidente da Fede-

ração dos Taxistas do Estado de São Pau-

lo, José Fioravanti. Pág. 33

Fotos: Mário Sergio Almeida
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A redação da Folha do Motorista recebeu inúmeras reclamações de taxistas,

por telefone e e-mail, indignados com a proibição imposta pela prefeitura so-

bre a circulação dos táxis nas faixas exclusivas de ônibus à direita. O táxi, um

meio de transporte que atende mais de 400 mil passageiros por dia em São

Paulo, não está sendo tratado com o devido respeito. Afinal, todos pagam

impostos, e estão tendo o seu direito ao trabalho proibido. Além de afetar

negativamente uma categoria inteira de trabalhadores, a prefeitura está preju-

dicando também as pessoas que se utilizam deste meio de transporte.

Segundo o presidente da Federação dos Taxistas do Estado de São Paulo,

José Fioravanti, se o taxista pudesse transitar pela faixa exclusiva no

trajeto do Aeroporto de Congonhas para a Federação, a viagem de-

moraria cerca de 15 minutos. Com a proibição, o tempo gasto excede

uma hora, além do valor da corrida dobrar.

Táxi também é transporte, e para comprovar basta analisar o número de

pessoas que são transportadas diariamente. Esta proibição está causando gran-

de prejuízo ao passageiro e ao taxista. Os idosos optam pelo táxi porque nem

sempre os ônibus os deixam próximos de seu destino. Além disso, pessoas

com dificuldade de locomoção se utilizam desse meio de transporte todos os

dias para exercer seu direito constitucional de ir e vir.

Os taxistas deixam claro que não são contra a priorização dos ônibus na

cidade, mas apenas gostariam de ser vistos como um meio de transporte que

também merece consideração. Podendo usar as faixas, o usuário vai gastar

menos e mais pessoas serão atendidas. A circulação dos táxis pelas faixas

exclusivas não atrapalharia em nada o andamento dos coletivos, facilitaria o

trabalho dos taxistas e seria útil e cômodo para os passageiros.

O editor da Folha do Motorista, vereador suplente Salomão Pereira, enca-

minhou um oficio ao Secretário Municipal de Transportes, Jilmar Tatto, solici-

tando a liberação das faixas exclusivas de ônibus aos táxis. Até a presente data

não recebemos resposta.

O dilema das
faixas exclusivas

de ônibus

Neste mês, o DETRAN/

SP, passou a selecionar ele-

tronicamente os condutores

que foram multados por di-

rigir embriagados e enviar as

notificações de abertura de

processo para suspensão do

direito de dirigir.

Na pratica, esse proce-

dimento substitui a sele-

ção manual realizada e que con-

tinha falhas, de modo, que mui-

tos condutores pagavam a multa –

entretanto,  deixavam de ter

suspenso o direito de dirigir, causan-

do impunidade.

De um lado o DETRAN merece

elogio por esse avanço, de outro lado,

o órgão de transito irá punir todos es-

ses condutores indistintamente na pena

de (12) doze meses de suspensão em

obediência ao artigo 165 do Código

DETRAN/SP APRIMORA PROCESSO
DE EMBRIAGUEZ, MAS HÁ FALHAS.

de Trânsito Brasileiro –
mas afrontando a garantia
constitucional de
individualização da pena –
tornando nulo todo o pro-
cesso.

Sim, a pena deve ser
estabelecida em cada
caso, analisando a situa-
ção concreta de cada

condutor, deste modo, a autorida-
de deveria atribuir período de sus-
pensão especifico na proporção
dos antecedentes do condutor e
gravidade da infração.

Essas questões e outras irregu-
laridades serão apontadas pela
defesa, a garantir a Justeza da deci-
são ou, na quando menos, assegurar
a pena mais branda possível, daí a
necessidade de procurar um advoga-
do de confiança.

Com tradição e referência em
credibilidade e transpaência e com a
melhor negociação de São Paulo, a
Rumo Norte é sempre o melhor ponto
da cidade para acelerar seu táxi. E,
para oferecer ainda mais vantagens e
facilidades, realizará em 14/09 um
Feirão Especial para taxistas, com lote
especial e condições exclusivas.

Mas, para oferecer muitos mais do
que o melhor negócio em toda linha
0km Chevrolet, para ficar ainda mais
perto de você, convidamos a todos os

Diversão & Economia, o
melhor negócio pra família

taxistas para uma grande confraterni-
zação em um dia de descontração e
muitas novidade. Convide a família,
reúna os amigos, traga as crianças
para aproveitar com muita diversão e
economia tudo que preparamos para
um sábado inesquecível.

Estamos esperando por você!

Rumo Norte

Av. Washington Luiz, 5.320

data: 14/09/13

Horário: Das 9h às 17h
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Uma pessoa que trabalha o tem-
po todo à noite está mais predisposta
a problemas de saúde. Essa foi a con-
clusão da tese de doutorado de Érica
Lui Reinhardt, Bióloga Pesquisadora
da Fundacentro (Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho), órgão fede-

Taxista que trabalha à noite
deve prestar atenção à saúde

ral ligado ao Ministério do Trabalho e
Emprego.

Érica concluiu que o organismo de
um trabalhador que atua no turno da
noite, como o taxista, por exemplo, não
está em sintonia com as atividades que
ele precisa desenvolver: “todo o orga-
nismo está preparado para dormir, mas

naquele momento é necessário que a
pessoa trabalhe. No caso dos taxistas,
a sonolência ao volante é muito peri-
gosa, mas a médio e longo prazo a fal-
ta de um sono de qualidade pode tra-
zer outras conseqüências, como pro-
blemas gastrointestinais e aumento de
peso”, avalia Érica.

O fato do trabalhador noturno não
dormir bem também tem impactos no
sistema imunológico. Érica cita como
exemplo a vacina da gripe, que não faz
o efeito desejado no organismo de um
indivíduo que dorme menos do que o ne-
cessário. Estudos preliminares também re-
lacionam um sono de má qualidade e em
menor quantidade ao surgimento de cân-
cer de próstata, nos homens, e de mama,
em mulheres.

A pessoa que dorme durante o dia
tem um sono mais fragmentado, ou
seja, acorda muitas vezes. Isso ocorre
porque o organismo está preparado,
durante o dia, para estar acordado. A
pesquisadora afirma que “a qualidade

de sono interfere diretamente na qua-
lidade de vida, e pessoas que dor-
mem mal são mais irritadas. No caso
dos taxistas, por exemplo, esse hu-
mor alterado pode causar brigas des-
necessárias no trânsito, resultando em
problemas mais graves”.

Érica sugere, em sua pesquisa, que
o taxista faça turnos alternados, o que
não comprometeria seu relógio bio-
lógico e sua saúde. “O ideal seria que
o taxista não trabalhasse à noite, mas
como isso não é possível, ele pode
trabalhar por três dias à noite, e ou-
tros dias durante o dia. Ou ainda pode
trabalhar até certo horário da madru-
gada e depois ir dormir”. O taxista
que trabalha à noite e dorme durante
o dia deve estar atento à qualidade
do sono. “O local de sono durante o
dia deve ser tranqüilo, com a menor
quantidade de luz possível. Ele não
deve ser acordado pela família e pre-
cisa ter um horário constante para dor-
mir e acordar”, afirma a bióloga.

Foto: Mário Sergio Almeida
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Lembrar do ar condicionado do
carro só no verão é um erro. “O ar
condicionado deve ser ligado cons-
tantemente, e uma manutenção pre-
ventiva é indispensável para evitar
problemas no sistema e mau cheiro
no veículo, fato desagradável para o
passageiro”, informa Marcos Maciel,
técnico proprietário da SR Ar Con-
dicionado, empresa há 23 no merca-
do. Se o ar condicionado ficar desli-
gado por muito tempo as mangueiras
podem ressecar por falta de lubrifi-
cação. “O ideal é ligar o ar condicio-
nado pelo menos uma vez por sema-
na, para que o gás e o óleo do siste-
ma circulem”, orientou Marcos.

A troca dos filtros pólen e a
higienização periódica também são
itens que o taxista nunca deve esque-
cer. Marcos lembra que o táxi é dife-
rente de um carro particular, já que
roda o dia inteiro, muitas vezes em
vias poluídas, ruas de terra, e recebe
todo tipo de usuário.  “A prevenção
é a melhor medida para se evitar a
proliferação de bactérias e bolores,
nocivos ao nosso sistema respirató-
rio. A troca dos filtros pólen deve ser
realizada a cada 10.000 km ou seis

Taxista: realize a manutenção do ar condicionado de seu carro
Logo o inverno chegará ao fim, e essa é uma boa hora para fazer a manutenção do ar condicionado do táxi

meses, e a higienização com ozônio é
a técnica mais moderna e eficaz para
deixar o ar condicionado em boas
condições. A higienização demora,
no máximo, 40 minutos, não tem
odor, e é 100% recomendada pe-
los fabricantes”.

Marcos lembra também que, quan-
do o veículo já apresentar mau cheiro,
é sinal de que não foi realizada uma
manutenção preventiva no ar condici-
onado. A higienização com ozônio
pode resolver esse problema em 70%
dos casos, mas em outros será neces-
sário desmontar o painel do veículo e
lavar o evaporador, ocasionando um
custo mais elevado. O taxista deve es-
tar atento também a barulhos estranhos
ao acionar o ar condicionado: “isso
pode significar que o compressor foi
avariado”, informou.

Ele alerta os taxistas para que pro-
curem oficinas autorizadas e
credenciadas, especializadas em ar
condicionado. “A SR Ar Condiciona-
do é um Centro Autorizado das mar-
cas Denso e Delphi, mas existem no
mercado muitas empresas que não são
qualificadas, querendo apenas ganhar
dinheiro, sem se preocupar com a qua-

lidade do serviço.
Por exemplo, na
manutenção pre-
ventiva não há a ne-
cessidade de subs-
tituição de gás de
veículo. O gás só
deve ser substituído
se houver vazamen-
tos no sistema.

Aqui na SR Ar
Condicionado nós
fazemos a inspeção
do ar condicionado
gratuitamente e sem
compromisso, e se
houver alguma repa-
ração ou substituição o taxista pode nos
contratar. “O táxi tem condições espe-
ciais e prioridade de atendimento em
nossa loja. Manter o ar condicionado
do veículo em bom funcionamento é
oferecer um atendimento de qualidade
para o seu passageiro”, finalizou.

Promoção exclusiva para

taxistas na SR Ar Condicionados

Troca de filtro pólen de veícu-

los nacionais + higienização sim-

ples: R$ 30,00.

Carga de gás: R$ 70,00.

SR Ar Condicionado Automotivo
Av. Joaquina Ramalho 651 – Vila

Guilherme
Tel.: 11 2909-0030/ 2909-1030

www.srar.com.br

Fotos: Mário Sergio Almeida
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Taxistas de BH faturaram menos
com a Copa das Confederações

A Copa das Confederações, que
poderia gerar um incremento maior
nos ganhos dos taxistas de Belo Ho-
rizonte, acabou atraindo poucos pas-
sageiros para os táxis, o que pode
ser explicado pelos protestos e pela
boa oferta de transportes durante a
competição.

Tradicional cooperativa de moto-
ristas da cidade, que conta com mais
de 300 associados, a Coomo-taxi
revela que recebeu 24 mil pedidos
de táxi durante o período da Copa
das Confederações, três mil a me-
nos que a segunda quinzena de maio
deste ano.

Sérgio Pereira, taxista que se ins-
tala em um ponto perto de várias

atrações turísticas da cidade, no bair-
ro Mangabeiras, diz que a procura bai-
xa se deveu às manifestações que
ocorreram na cidade durante o torneio.
“Nos dias de manifestação, as coisas
complicavam. Além do trânsito ruim
pelas ruas fechadas, as pessoas ficavam
receosas em sair de casa”, afirma.

Locomoção de graça

Outro fator que diminuiu os pedi-
dos por esse tipo de transporte foi a
grande quantidade de ônibus
disponibilizados gratuitamente pela or-
ganização do torneio. Saindo de cinco
pontos de Belo Horizonte, os coleti-
vos levavam ao Mineirão torcedores
munidos de ingressos e funcionários
que trabalharam nas partidas.

Além disso, hotéis também ofere-
ciam esse tipo de serviço para seus
hóspedes, levando os visitantes aos jo-
gos e aos principais pontos turísticos
da Capital Mineira.

Se os veículos estivessem
credenciados pela Fifa, poderiam
avançar a área de isolamento determi-
nada pela entidade e deixar os passa-
geiros mais perto do Mineirão. Os tá-
xis não tinham permissão para avan-
çar esse perímetro, e deixavam os tor-
cedores até 1,5 km do estádio.

“Mesmo com a documentação em
dia e cumprindo todas as exigências da
BHTrans para circular dentro da lei,
somos impedidos de aproximar do es-
tádio e oferecer conforto ao torcedor”,

reclama Elvânio de Souza, que la-
menta por ter seu trabalho limitado
numa oportunidade em que poderia
ter bom retorno financeiro.

Presidente do Sindicato
Intermunicipal dos Condutores Au-
tônomos de Veículos Rodoviários,
Taxistas e Transportadores de Mi-
nas Gerais (Sincavir), Dirceu Reis,
não está otimista para uma grande
melhora da demanda no próximo
ano, durante a disputa da Copa do
Mundo. Reis vê poucas alternativas
para que haja um salto de passagei-
ros de táxis durante o mundial.

Com informações:

estadao.com.br

Taxisp: encontre pontos de táxi
em várias cidades de São Paulo

O site www.taxisp.com.br, em fun-
cionamento desde      , oferece ao
passageiro de táxi o contato de di-
versos pontos de táxi na cidade de
São Paulo e principais cidades do in-
terior. De fácil navegação, permite ao
usuário localizar os pontos de táxis do
município de São Paulo divididos por
zonas (norte, sul, leste, oeste e cen-
tro), por serviços de Rádio Táxi ou
ainda por Frotas de Táxi. Há ainda a
consulta a pontos de táxi de diversas
cidades do interior de São Paulo, di-
vididas por bairros.

O fundador do site, Salomão Pe-
reira, conta que vários países já
acessaram as informações sobre os
pontos de táxi: “Através de relatórios
observamos que ocorreram acessos
em mais de 20 países diferentes, em
todos os continentes. Isso mostra que
os turistas que visitarão o país bus-
cam a informação antes da viagem,

Imagine chegar a uma cidade desconhecida, à noite, e não saber

onde encontrar um táxi para levá-lo ao hotel?

O site www.taxisp.com.br resolve esse dilema em um clique.

para saber onde encontrar um táxi na
chegada ao país, ou mesmo para con-
tratar os serviços de um taxista antes
mesmo de embarcar para o Brasil”.

Além dos dados sobre os pontos
de táxi, o site oferece ainda informa-
ções sobre estradas, praias, shopping
centers, cultura na cidade, além de uma
relação com os aeroportos do país,
divididos por estados. “O site taxisp é
um portal de conveniência para o tu-
rista. Ali, ele terá uma prestação de
serviço indispensável, já que a grande
maioria dos turistas utiliza o táxi em seus
deslocamentos, e também terá uma vi-
são geral da cidade de São Paulo”, afir-
ma Salomão Pereira. Ele lembra ainda
que “os pontos de táxi que ainda não
fazem parte do site taxisp estão perden-
do passageiros. Além de turistas, naci-
onais e internacionais, muitos morado-
res de São Paulo utilizam diariamente
as informações disponibilizadas”.

Se você deseja incluir seu ponto de táxi no site www.taxisp.com.br,
envie um e-mail para contato@taxisp.com.br

Foto: Divulgação
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Atenção: não perca o prazo para
a verificação do taxímetro

Esse ano, a verificação de taxímetros realizada pelo Ipem-SP será na

Delegacia de Ação Regional Leste, localizada na Rua Secundino

Domingues 415, na Vila Alpina, das 8h às 16h. O presidente do Ipem, José

Tadeu Rodrigues Penteado, lembra que os taxistas devem agendar a

verificação de acordo com o vencimento de seu alvará, acessando o site

www.ipem.sp.gov.br. A guia para o pagamento da taxa de verificação

(GRU) também está disponível no site.

Ao fazer a verificação, o taxista deve apresentar o alvará de

estacionamento, certificado de propriedade do veículo, guia de serviço de

oficina credenciada pelo Ipem-SP, certificado de verificação do Ipem-SP do

ano de 2012 e GRU quitada. A multa para aqueles que não realizarem a

verificação varia de R$ 500 à R$ 5.000, podendo dobrar em caso de

reincidência.

Telefones Ipem-SP para maiores informações:

11 2154-5065 e 2024-0483.
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Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem conta
vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você pode soli-
citar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa Econômica
Federal.

A Ação contra a Caixa é individual. Em parceira com a COOPETASP,
daremos assessoria aos cooperados e partes interessadas.

Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato do
FGTS e comprovante de endereço.

Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

“Taxista podemos conseguir
 um bom dinheiro para você”

     O 1º Rally da Economia provou que o gás natural veicular (GNV) é o
combustível mais econômico em relação ao etanol e à gasolina. Durante o
evento promovido pela Comgás, três carros idênticos, guiados por taxistas,
percorreram 383 km para comparar o desempenho dos três combustíveis.
Ao final, o carro movido à GNV apresentou o melhor rendimento e melhor
custo por quilometro rodado:

Etanol - R$ 0,185/km rodado.

Gasolina - R$ 0,199/km rodado

GNV - R$ 0,109 km rodado.

Comparativamente, o GNV apresentou uma economia de 45% em rela-
ção à Gasolina e 41% em relação ao Etanol.

O GNV é 45% mais econômico, e deixa

o seu quilômetro rodado mais barato
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A Coopetasp (Associação dos
Coordenadores e Permissionários em
Pontos de Táxi de São Paulo) possui
um departamento jurídico especializa-
do em várias áreas, que atende aos
taxistas, associados ou não à coope-
rativa, seus familiares e pessoas que
não são ligadas à categoria.

Dr. Sérgio (Civil, Criminal e

Precisa de um advogado? Procure a Coopetasp

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro
(quando esgotadas as condições
administrativas
* Causas trabalhistas
* Compra e venda de imóveis
* Danos morais
* Despejo por falta de pagamento
* Indenização por dias parados
* Direito criminal
* Direito do consumidor

Confira as especialidades atendidas:

 Salomão Pereira, presidente da Coopetasp, informa que brevemente o
atendimento irá funcionar todos os dias: “iniciamos nosso departamento

jurídico com três advogados, mas de acordo com a necessidade, incluire-
mos outros profissionais, principalmente para a área criminal”.

Atendimento jurídico com hora marcada:
Coopetasp: R. Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana

Tel: 11 2081-1015 (ligue e agende seu horário)

Família) – Segundas-feiras - das 9h
às 12h.

Dra. Rita Simone (Civil, Família,
Trânsito e Administração) – Quintas-
feiras - das 13h30 às 16h30.

Drª Lara (Responsabilidade Civil,
Acidente do Trabalho, Separação, Tra-
balhista, Juizado e Cartório) – Quin-
tas-feiras - das 9h às 12h.

* Discriminação
* Divórcio
* Entrada de aposentadoria
* Inventário (cartório ou fórum)
* Mandado de segurança
* Pensão alimentícia
* Processo administrativo
* Processo contra terceiro
* Reabilitação do nome
* Renegociação de dívidas
* Reparação de danos
* Revisão de aluguel
* Revisão de aposentadoria
* Separação de bens

Foto: Mário Sergio Almeida
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Tire suas dúvidas sobre seguros para táxi

Na hora de fazer o seguro do car-
ro, seu instrumento de trabalho, o
taxista procura uma empresa confiável e
com preços acessíveis. Mas como o sis-
tema de seguros para táxis é completa-
mente diferente dos seguros de carros
de passeio, optar pela contratação de
uma corretora não especializada pode
causar problemas sérios em caso de
sinistro. Para tirar as principais dú-
vidas sobre seguros, a Folha do Mo-
torista entrevistou Michel Monteiro
da Silva, diretor da GNC (Gente
Nossa Corretora de Seguros),
corretora que está no mercado há 15
anos, e é especialista em táxis.

FM: Quais as principais dúvidas
do taxista ao contratar um seguro?

Michel (GNC): O taxista tem re-
ceio de contratar seguros com uma
seguradora desconhecida. Além de
valores, uma dúvida freqüente é se a

Muitos não sabem, mas o seguro de um táxi é diferente do seguro de um veículo particular

seguradora é rápida na liquidação do
sinistro. O táxi não pode ficar muito
tempo parado, porque isso se traduz
em prejuízo financeiro.

FM: Um taxista que não possui se-
guro para o carro está correndo ris-
cos?

Michel (GNC): Ele está correndo
todos os riscos. O correto é o taxista
sair da concessionária com o carro já
segurado, e renovar esse seguro a cada
vencimento. Hoje a porcentagem de
taxistas que não fazem seguros di-
minuiu, mas alguns ainda optam por
correr riscos e, do dia para a noi-
te, podem ficar sem o seu instru-
mento de trabalho.

FM: Pela sua experiência, quais os
principais sinistros que ocorrem com os
taxistas?

Michel (GNC): A maioria dos si-
nistros em táxis são colisões parciais.
Mas, como hoje os veículos brancos
estão novamente na moda, aumenta-
ram os casos de roubos de táxis, prin-
cipalmente dos carros mais luxuosos.

FM: O taxista que contrata um se-
guro em uma empresa não especializa-
da na categoria pode não ter cobertu-
ra em caso de necessidade?

Michel (GNC): Sim. O seguro de
um táxi é bem diferente do seguro de
um carro particular, e existem diversos
pontos específicos. Se a corretora não

é especialista em táxi, ela terá que
aprender os caminhos, o que vai de-
mandar mais tempo para a solução do
problema e, conseqüentemente, o táxi
ficará parado por um período maior.

FM: Quais os itens que devem
constar em um seguro para táxis?

Michel (GNC): É importante o
taxista contratar no seguro a cláusula
de lucros cessantes (que nós chama-
mos de dias parados) e o seguro para
os passageiros que estão dentro do
táxi. Temos algumas outras coberturas
que não são específicas para táxi, mas
o taxista deve pensar em contratar,
como por exemplo, a cobertura para
terceiros. Se o taxista achar que o se-
guro completo ficará fora de seu orça-
mento, ele pode optar por fazer um
seguro básico, em um primeiro mo-
mento, e nas renovações complemen-
tar esse seguro.

FM: Existe algum bônus para aquele
taxista que possui seguro em outra
corretora, mas deseja migrar para a GNC?

Michel (GNC): Quando o taxista
possui um seguro e passa o ano inteiro
sem nenhum tipo de sinistro, ele ganha
um desconto da seguradora. Caso ele
queira trocar de corretora ou mesmo
de seguradora, ele leva esse bônus, que
está vinculado ao CPF do titular do se-
guro. Além disso, se ele decidir reali-
zar o seguro na GNC, ele ganhará os

Foto: Mário Sergio Almeida

descontos concedidos pela nossa
corretora. Com isso, o taxista fará seu
seguro com valores bastante compe-
titivos e, o mais importante, com as
coberturas necessárias.

FM: Além do seguro de carro,
com quais outros seguros a GNC tra-
balha?

Michel (GNC): Trabalhamos
com diversos tipos de seguro, como
o seguro de vida, residencial, empre-
sarial e condomínio. Com relação ao
seguro de condomínio, temos ótimas
condições. Peça para o seu sindico
entrar em contato conosco.

FM: Os profissionais da GNC,
especializados em táxis, podem dar
o suporte que um taxista necessita em
caso de sinistro?

Michel (GNC): Os profissionais
da GNC Corretora de Seguros são
devidamente capacitados para dar
todo respaldo necessário, desde a
contratação até um eventual sinistro.

Sobre a GNC (Gente Nossa
Corretora de Seguros):

Rua Dr. Bacelar 21 - Vila
Clementino (ao lado do sindicato dos
taxistas)

Telefone: 11 5572-3000/ E-mail:
gnc@gncseguros.com.br

TAXISTA: FAÇA SEU SEGURO
COM A GNC E GANHE UM
BRINDE!
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Diário Oficial do dia 06/08/2013

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM
INCORREÇÃO NO D.O.C. DE 03/08/2013

PROCESSO: 2013-0.123.942-5/ Laercio

Bordin. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento nº 034.292-29. O não com-
parecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO 2013-0.137.762-3/ Marcos

de Andrade Vasconcelos. Solicitação de Trans-
ferência de Alvará de Estacionamento nº
002.027-20. INDEFIRO o requerimento, nos
termos do que determina a Lei nº 14.141 de 27/
03/2006 em seu Artigo 35.

Diário Oficial do dia 07/08/2013
PROCESSO: 2013-0.120.376-5/ Edivaldo

Pedro da Silva. Nos termos da Alínea “C” do
Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69, DEFI-

RO o pedido de transferência do Alvará de Esta-
cionamento nº 014.665-26. O não compareci-
mento em 90 dias implicará no arquivamento do
presente.

PROCESSO: 2013-0. 143.592-5/ João

Correa de Barros. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69,DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 033.421-23.
O não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0. 131.981-0/ Carlos

Rutkauska. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 018.754-26. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.131-714-0/

Valdemar Moreira de Sousa. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
030.958-27. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0. 131.659-4/ Luis

Carlos Donega. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 005.914-24. O
não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0. 131.598-9/ Rildo

araújo de Almeida. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 012.377-
21. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.131.596-2/ Helio

Gomes Menezes. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 015.447-21. O
não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0. 131.536-9/ Denis

Rodrigues dos Santos. Nos termos da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº
015.080-24. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.131.489-3/

Ariovaldo Vieira do Nascimento. Nos termos
da Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estacionamento nº
023.983-20. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.131.468-0/ Bianca

Basto Poernbacher. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 007.541-
29. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0. 131.349-8/ Eduar-

do Antonio Cristillo. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 006.040-

Processos de transferência de
 alvarás deferidos pelo DTP

O Departamento de Transporte Público (DTP) publicou nos últimos dias no Diário Oficial do

Município de São Paulo o deferimento de 122 processos de transferência de alvarás. Confira a lista:

20. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

Diário Oficial do dia 09/08/2013

PROCESSO: 2013-0.132.120-2/ Alexan-

dre Correa De Souza. Nos termos da Lei Muni-
cipal n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento n.º 027.240-
22. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.132.340-0/ Bruno De

Carvalho Zarantoneli. Nos termos da Lei Mu-
nicipal n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento n.º 000.931-
22. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.132.695-6/

Laudsmario Santos Dos Anjos. Nos termos da
Lei Municipal n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento n.º
040.033-22. O não comparecimento no prazo de
90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.132.787-1/ Sidnei De

Souza Rocha. Nos termos da Lei Municipal n.º
7329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento n.º 038.888-27. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.036-8/ Willian

Maciel Martins. Nos termos da Lei Municipal n.º
7329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento n.º 035.407-23. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.066-0/ Nicelio

Tolentino Cabral. Nos termos da Lei Municipal
n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento n.º 024.767-20. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.199-2/ Antonio

Carlos Coelho Silva. Nos termos da Lei Muni-
cipal n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento n.º 003.955-
28. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.132.103-2/ Carlos

Alberto De Aguiar. Nos termos da Lei Municipal
n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento n.º 001.021-21. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.649-8/ Herbert

Di Caro. Nos termos da Lei Municipal n.º 7329/
69, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento n.º 019.451-22. O não com-
parecimento em 90 dias implicará no arquivamen-
to do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.311-1/ Arnaldo

Alves De Oliveira. Nos termos da Lei Municipal
n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento n.º 038.618-21. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.054-1/ Fernando

Rodrigues Borges. Nos termos da Lei Municipal
n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento n.º 012.574-20. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.123-8/ Carlos

Eduardo Dos Santos. Nos termos da Lei Munici-
pal n.º 7329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento n.º 011.817-26.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.341-9/ Julio

Cesar Aleixo. Nos termos da Lei Municipal n.º
7329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento n.º 023.427-23. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.371-0/

JURANDIR BESERRA. Nos termos da Lei Mu-
nicipal n.º 7329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento n.º 008.648-
20. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.746-5/ Jose

Roberto Luzio. Nos termos da Lei Municipal n.º
7329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento n.º 012.029-28. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROC: 2013-0.134.578-0/ Jose Marcolino

Bezerra. Nos termos da Lei Municipal n.º 7329/
69, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento n.º 011.063-25. O não com-
parecimento em 90 dias implicará no arquivamen-
to do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.681-7/ Nicolau

Seripieri. Nos termos da Lei Municipal n.º 7329/
69, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento n.º 025.940-21. O não com-
parecimento em 90 dias implicará no arquivamen-
to do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.714-7/ Roberto

De Almeida E Silva. Nos termos da Lei Munici-
pal n.º 7329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento n.º 003.660-21.
O não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.134.985-9/ Manoel

Damaso Neto. Nos termos da Lei Municipal n.º
7329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento n.º 005.839-28. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.133.240-9/ Cícero

Simplício Da Silva. Nos termos da Lei Munici-
pal n.º 7329/69, DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento n.º 020.651-26.
O não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

Diário Oficial do dia 10/08/2013

PROCESSO: 2013-0.127.487-5/ Ronaldo

Luiz Pires. Nos termos da Alínea “C” do Artigo
20 da Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedi-
do de transferência do Alvará de Estacionamento
nº 028.074-24. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.122.113-5/ Rita De

Cassia Teles Alves Gallafrio. Nos termos da
Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/
69, DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento nº 011.626-24. O não compa-
recimento em 90 dias implicará no arquivamento
do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.024-0/ Manoel

De Carvalho Neto. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 039.117-21. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.407-1/ Diovino

Antonio Da Silva. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 037.928-20. O
não comparecimento em 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.629-5/ Fernando

Pedro De Camargo. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 032.451-28.
O não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.659-7/ Antonio

Alexandre Da Silva. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 011.631-24.
O não comparecimento em 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.867-0/ Nelson

Alves Mendes. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 017.034-20. O não
comparecimento em  90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.128-0/ Jose

Maria Alliano Roque. Nos termos da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº
016.268-25. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.343-6/ Jose

Maria Batista. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 000.759-22. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.487-4/ Jose

Maria Da Conceição. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 022.842-
27. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.999-0/

Wellington Vieira Martins. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
004.631-24. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.403-3/ Antonio

Susana Ribeiro Soares. Nos termos da Lei
Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
021.600-21. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.083.619-5/

Edimilson do Nascimento Silva. Nos termos
da Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estacionamento nº
016.009-23. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.904-9/ Daniel

Jose de Maio. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 040.159-24. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.360-6/ Vânia

Regina Julião Ramoneda. Nos termos da Lei
Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
030.044-22. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.871-3/

Fernando Candido de Araujo Junior. Nos
termos da Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 014.595-20. O não comparecimentoem
90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.001-6/ Giglioti

de Freitas. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 031.899-29. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.321-5/ Cicero

Clemente de Albuquerque. Nos termos da Lei
Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
002.535-29. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.735-0/ Carlos

Venancio Pereira. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 003.848-
28. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.137.058-0/ Bruno

Galvanini de Freitas. Nos termos da Lei Mu-

Continua na próxima página
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nicipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº
030.849-22. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.129-2/ Francis-

co Evaldo Rodrigues de Souza. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
000.484-29. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.881-5/ Marcos

Vieira Sandes. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 001.190-24. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.946-3/ Cezar

Humberto Nobrega de Souza. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
031.321-29. O não comparecimento em 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.136.021-6/ Roberto

Aires. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
,DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 006.228-26. O não compa-
recimento em 90 dias implicará no arquivamen-
to do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.062-8/ Fabio

Washington Genial. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69, DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 023.142-
23. O não comparecimento em 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.050-4/ Maureli

Radomille. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69, DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 036.650-20. O não
comparecimento em 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

Diário Oficial do dia 15/08/2013

PROCESSO: 2013-0.139.553-2/ Lino de

Andrade Neto. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 029.433-28. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.786-1/ Luzan

de Jesus Rocha. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 033.064-29. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.876-0/ Arman-

do Oliveira Santos. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 036.970-29.
O não comparecimento no prazo de 90 dias im-
plicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.963-5/ Dennys

Glaser Braz. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 023.052-24. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.965-1/ Mauri-

cio Oliveira Pedroso de Melo. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
004.913-22. O não comparecimento no prazo de
90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.140.039-0/ Pedro

Pezzonia. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento nº 022.358-20. O não com-
parecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.140.265-2/ Osval-

do Sawamura. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 011.283-29. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.140.305-5/ Jose Be-

nedito Rolim. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 010.172-25. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.140.393-4/ Edrey

Perea. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 013.942-23. O não compa-
recimento no prazo de 90 dias implicará no ar-

quivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.140.941-0/ Ewerton

de Oliveira Silva. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 019.974-24. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.140.093-5/ Jose

Severino de Souza. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 009.181-21.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.517-6/

Benedicto da Silva. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 021.957-20.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.235-5/ João

Francisco da Silva. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 003.590-25. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.214-2/ Daniel

Ferri Perez. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 014.310-21. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.139.169-3/ Carlos

Roberto Moreira. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 035.039-25. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.138.813-7/ Helio

Gastaldi. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 DEFIRO o pedido de transferência do Alvará
de Estacionamento nº 017.259-20. O não compa-
recimento no prazo de 90 dias implicará no arqui-
vamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.138.362-3/ Antonio

Martins dos Santos. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 040.723-24.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.138.355-0/ Jose

Perez Molina. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 037.886-28. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.138.202-3/ Carlos

Alberto da Silva. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 004.061-20. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.135.824-6/ Hugo de

Souza Oliveira. Transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 003.034-29. INDEFIRO, tendo
em vista o Artigo 3°, inciso II, alínea “c”do Decre-
to 11.518, de 14 de novembro de 1974, que exige
o tempo mínimo de 2 anos de exercício profissional
como motorista de táxi na Cidade de São Paulo.

PROCESSO: 2013-0.137.680-5/ José

Alberto Ribeiro. Transferência do Alvará de Es-
tacionamento nº 028.047-27. INDEFIRO, tendo
em vista a solicitação de transferência de transfe-
rência do alvará de estacionamento n° 028.047-
27, por meio de procuração, face à natureza admi-
nistrativa do ato de caráter personalíssimo de au-
torização.

Diário Oficial do dia 16/08/2013

PROCESSO: 2013-0.143.748-0/ Edmilson

Ferreira Assis. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 026.039-26. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.143.717-0/ Carlos

Roberto Campos da Silva. Nos termos da Lei
Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº 028.380-
28. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.143.659-0/ Luiz

Fernando Pires. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 032.349-24. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no

arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.143.432-5/ Apareci-

do Rozati. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 012.487-23. O não compare-
cimento no prazo de 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.143.314-0/ Marinilza

Bettega Doja Pacheco. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 013.000-24.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.143.280-2/ Sergio

Lopes Padrão Garcia. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 014.260-28.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.143.167-9/ Solange

Meneghin. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/
69 DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 033.460-21. O não compare-
cimento no prazo de 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.142.977-1/ Pedro Ra-

mos. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 040.527-22. O não compare-
cimento no prazo de 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.142.927-5/ João Zago

Filho. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 032.575-25. O não compare-
cimento no prazo de 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

PROCESSO: 2013-0.142.233-5/ Fabio

Duarte de Almeida. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 040.228-23. O
não comparecimento no prazo de 90 dias implica-
rá no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.142.117-7/ Apareci-

do Roman Santos. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 003.023-25. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.858-3/

Claudilene Ferreira Agassi. Nos termos da Lei
Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº 002.470-
22. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.778-1/ Terivaldo

dos Santos Oliveira. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 030.701-23. O
não comparecimento no prazo de 90 dias implica-
rá no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.526-6/ Antonio

de Padua da Silva. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 017.426-20. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.468-5/ Jonio

Bento da Silva. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 005.734-26. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.461-8/ Jose

Henrique Paniza. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 003.646-22. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.213.759-6/ Francisca

Silva Machado. Transferência de Alvará de Esta-
cionamento nº 029.947-20. INDEFIRO, tendo em
vista a perda de objeto, e o amparo legal nos ter-
mos do que determina a Lei nº 14.141 de 27/03/
2006 em seu Artigo 35.

PROCESSO: 2013-0.142.662-4/ Eduardo

Melo da Silva. Nos termos da Alínea “C” do Arti-
go 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o
pedido de transferência do Alvará de Estaciona-
mento nº 029.012-26. O não comparecimento no
prazo de 90 dias implicará no arquivamento do
presente.

PROCESSO: 2013-0.142.339-0/ Julyana

Aparecida Paschoaleto. Nos termos da Alínea

“C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 037.603-24. O não compa-
recimento no prazo de 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.141.386-7/

Lindinaura Feitosa de Barros. Nos termos da
Alínea “C” do Artigo 20 da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 018.211-21. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará
no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.095.695-6/ Vanda

Freire dos Reis. Nos termos da Alínea “C” do
Artigo 20 da Lei Municipal nº 7.329/69 DEFI-

RO o pedido de transferência do Alvará de Esta-
cionamento nº 040.554-20. O não compareci-
mento no prazo de 90 dias implicará no arquiva-
mento do presente.

Diário Oficial do dia 17/08/2013

PROCESSO: 2013-0.145.272-2/ Mauro

Marcondes Da Silva. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 032.697-
28. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.334-6/ Cloves

Peres. Nos termos da Lei Municipal nº 7.329/69
DEFIRO o pedido de transferência do Alvará de
Estacionamento nº 008.398-25. O não compa-
recimento no prazo de 90 dias implicará no ar-
quivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.388-5/ Roberto

Fonseca De Carvalho. Nos termos da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de trans-
ferência do Alvará de Estacionamento nº
000.899-23. O não comparecimento no prazo de
90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.533-0/

Gleriston Martins Sobrinho. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de
transferência do Alvará de Estacionamento nº
008.137-29. O não comparecimento no prazo
de 90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.543-8/

Ducicleide Almeida Dos Santos. Nos termos
da Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estacionamento nº
030.434-28. O não comparecimento no prazo de
90 dias implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.548-9/ Antonio

Alves Dos Santos. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 001.944-25.
O não comparecimento no prazo de 90 dias im-
plicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.775-9/ Edilson

De Castro Sales. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 003.916-20. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.936-0/ Adão Jo-

aquim Da Costa. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 013.722-20. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.004-0/ Cesar

De Alencar Martins. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 006.317-
28. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.067-9/ Edelson

Nelson Da Silva. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 034.486-22. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.401-1/ Jose

Matias De Oliveira. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 015.226-
20. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.548-4/ Onofre

Gonçalves Filho. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 034.104-20. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

Continua na próxima página
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PROCESSO: 2013-0.144.057-0/ Euracy

Fernandes Da Silva. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 033.129-
25. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.144.220-4/ Arlindo

Dos Santos Filho. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 007.190-21. O
não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.144.647-1/

Reinaldo Erni Melz. Nos termos da Lei Muni-

cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferên-
cia do Alvará de Estacionamento nº 003.597-26.
O não comparecimento no prazo de 90 dias impli-
cará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.144.871-7/ Alexan-

dre Vaz De Faria. Nos termos da Lei Municipal
nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência do
Alvará de Estacionamento nº 029.572-21. O não
comparecimento no prazo de 90 dias implicará no
arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.145.020-7/ Wagner

Roberto Souza Santos. Nos termos da Lei Mu-
nicipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 019.966-

22. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.100-4/

Reinaldo Ungari. Nos termos da Lei Munici-
pal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº
001.178-20. O não comparecimento no prazo
de 90 dias implicará no arquivamento do pre-
sente.

PROCESSO: 2013-0.146.347-3/ João

Henrique. Nos termos da Lei Municipal nº
7.329/69 DEFIRO o pedido de transferência
do Alvará de Estacionamento nº 029.306-25.
O não comparecimento no prazo de 90 dias

implicará no arquivamento do presente.
PROCESSO: 2013-0.146.589-1/

Etevaldo Neres De Souza. Nos termos da
Lei Municipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido
de transferência do Alvará de Estacionamen-
to nº 006.036-27. O não comparecimento no
prazo de 90 dias implicará no arquivamento
do presente.

PROCESSO: 2013-0.146.663-4/ Roge-

rio Santos Da Silva. Nos termos da Lei Muni-
cipal nº 7.329/69 DEFIRO o pedido de transfe-
rência do Alvará de Estacionamento nº 018.577-
20. O não comparecimento no prazo de 90 dias
implicará no arquivamento do presente.

A operadora do sistema está fa-
zendo os últimos testes do sistema de
segurança para táxis por meios de
câmeras. O idealizador do projeto e
vereador suplente Salomão Pereira,
juntamente com uma renomada em-
presa de tecnologia, uma operadora
de celular, um representante de pro-
dutos eletrônicos da China e a
Coopetasp, acreditam que o novo sis-
tema irá inibir a ação de indivíduos mal
intencionados ao tomar um táxi e tam-
bém auxiliará a polícia na identifica-

Operadora faz os testes finais do registro de
imagem do passageiro que tomar táxi

ção de bandidos.
Um aparelho smartphone será ins-

talado no veículo e, por meio de um
dispositivo, mandará a imagem dos
passageiros para uma central. Caso o
taxista venha a ser assaltado, ou até
mesmo levarem o seu táxi, é só com-
parecer na central e solicitar a imagem
de quem cometeu o crime. “O objetivo
não é só prender os bandidos que as-
saltam o taxista, e sim fazer com que
eles deixem de usar o táxi. Com o tem-
po os criminosos ficarão sabendo que,

ao entrar em um táxi, poderão ser cap-
turados. Por meio de um selo que será
fixado no vidro indicaremos que o táxi
é monitorado com registro de imagem
para uma central, e certamente o indi-
víduo com más intenções pensará duas
vezes”, lembrou Salomão.

O taxista acionará discretamente um
botão ao ligar o taxímetro, e o registro
será feito 24 horas. O sistema de se-
gurança está sendo aprovado pela
ampla maioria dos taxistas de São Pau-
lo, que trabalham com medo de assal-
tos, mesmo durante o dia. “Os testes
estão avançado com excelente pre-
cisão, e acredito que nos próximos
dias teremos táxis circulando com
mais segurança. Inicialmente, vamos
instalar em cerca de 15 táxis, mas
todos que tenham interesse podem
procurar a sede da Coopetasp e dei-
xar seus dados. O aparelho
smartphone será fornecido em sistema
de comodato, e o taxista irá assinar um
contrato de responsabilidade com a
operadora e a Coopetasp”, orientou
Salomão Pereira.

“Todos os anos perdermos vários
pais de família vítimas de bandidos.
Como presidente da Coopetasp, As-
sociação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo, acredito que em parceira

com outras empresas encontramos a
solução para oferecer aos taxistas um
trabalho com mais segurança”. “Po-
demos acessar as imagens de qual-
quer lugar do Brasil, por pessoas au-
torizadas”, avisou Salomão Pereira.
Ele ainda lembra que mesmo que o
ladrão venha a levar o aparelho
smartphone ou mesmo o carro, a ima-
gem dele estará registrada no servi-
dor. “Com o comparecimento do
taxista em nossa central, poderemos
passar para a polícia a imagem do ban-
dido, que certamente será preso com
facilidade. Em breve vamos ter um link
com o Copom para realizar um traba-
lho em parceria com a polícia”.

“Não basta ir ao velório da víti-
ma, levar uma coroa de flores e nada
fazer para proteger os que ficam. Te-
mos que buscar uma solução para que
outros casos não venham a aconte-
cer. O custo para a instalação do
equipamento será de R$ 250, mais
R$ 110 por mês, com o smartphone
em sistema de comodato. Quanto vale
uma vida? “Se nada fizermos, os cri-
mes continuarão acontecendo todos
os dias” finalizou Salomão.

Os taxistas interessados podem li-
gar para a sede da Coopetasp, no te-
lefone 2081-1015. E-mail
salomaosilva@terra.com.br

Foto: Mário Sergio Almeida
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Com o falecimento do titular do
veículo (táxi) é possível nomear um
segundo condutor no prazo de 30
dias. Para transferir o alvará para es-
posa, filho ou terceiro é necessário o
Condutax. O inventário pode ser fei-
to no cartório, caso não haja menor
como herdeiro. É bom lembrar que o
inventário no cartório é um processo
bem mais rápido do que no poder
judiciário.

Caso nenhum membro da família
do falecido tenha o Condutax é ne-
cessário providenciá-lo em uma auto-
escola credenciada pelo Departamen-
to de Transportes Públicos (DTP) ou
na própria Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET). Com o docu-
mento em mãos, é só procurar o DTP
e solicitar a transferência. Assim que
publicado no Diário Oficial, providen-
cie a legalização dos documentos do
veículo no DETRAN e Instituto de
Pesos e Medidas (IPEM) para o

Os caminhos para um inventário
correto quando o falecido era taxista

novo titular indicado pelo inventariante.
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, Associação dos Coorde-
nadores e Permissionários em Pontos
de Táxi de São Paulo, se coloca à dis-
posição para providenciar o inventá-
rio. Temos atendimento jurídico com
profissionais especializados nesse tipo
de situação. Para antecipar a transfe-
rência o advogado, após dar entrada
no inventário, pode solicitar ao juiz um
alvará judicial autorizando a transferên-
cia do alvará para um familiar ou ter-
ceiro. O artigo 19 da Lei 7.329, de 11
de julho de 1969, assegura o direito
em vida. E o artigo 20 em casos de
morte.

Os erros de inventários são corri-
queiros, provenientes de petições que
os advogados apresentam aos juízes
sem o devido conhecimento. Isso pode

causar prejuízo aos familiares e até a
perda do alvará. A Lei 7.329 assegura
ao poder público prazo de três anos
para a resolução da pendência; após
este prazo, o alvará pode ser perdido
por caducidade.

A retificação de alvará judicial, às
vezes, demora mais que o tempo que
levou para a conclusão final do pro-
cesso. “Se alguém de sua família fale-

ceu e era taxista não deixe o carro
parado. Procure o DTP antes de 30
dias para indicar um segundo condu-
tor enquanto providencia o inventá-
rio. A Coopetasp está à disposição,
na Rua Napoleão de Barros, 20, Vila
Mariana, fone: 2081-1015. Não pre-
cisa ser associado para o atendimen-
to”, orientou Salomão Pereira, dire-
tor e presidente da Coopetasp.

Foto: Mário Sergio Almeida

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial da Cidade portarias autorizando
mudanças estruturais em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:

DIÁRIO OFICIAL 12/08/13
Portaria n.º 142/13 – DTP. GAB
Reestrutura, amplia, inclui, e unifica o ponto de táxi nº 3023, (CLP 17.08.137-9) com o ponto de táxi

nº 2897, (C.L.P. 17.08.123-8), através do Processo n.º 2013-0.171.056-0. O Ponto de Táxi terá a sua
operação básica na área do estacionamento do Shopping Iguatemi JK com total de 22 vagas, e atenderá
todo complexo W-Torres.

Transferir ex-offício para o ponto 3023 os grupos de taxistas: vinculados ao ponto 2897; que autuaram
Processo Administrativo solicitando inclusão no ponto 3023; pertencentes ao grupo que autuaram o
Processo Administrativo nº 2013-0.140.348-9 solicitando criação de ponto de taxi no Shopping Iguatemí
JK; e pertencentes ao grupo relacionado no TID nº 11.048.441, que operam com contrato no Grupo
Santander. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria n.º 143/13 DTP. GAB
Extingue o ponto privativo de táxi nº 2897, (C.L.P 17-08.123-8). Os condutores vinculados a este

ponto serão transferidos ex-offício para o ponto nº 3023 (fusão dos pontos). Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação.

Portaria n.º 144/13 DTP. GAB
Extingue o ponto livre de táxi, especial (C.L.P 17.08.138). Na área interna do Shopping Center JK-

Iguatemi foram estipuladas 2 vagas de estacionamento, e estas passarão para o ponto de táxi nº 3023. Esta
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria n.º 145/13 DTP. GAB
Extingue o ponto privativo de táxi nº 1035, (C.L.P 17-08.136-1). Na área interna do Shopping Center

JK-Iguatemi foram estipuladas 3 vagas de estacionamento, e estas passarão para o ponto de táxi nº 3023.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DIÁRIO OFICIAL 14/08/13
Portaria n.º 147/13, DTP. GAB
Extingue o Ponto Privativo de táxi nº 771 (CLP 17.06.066), através do Processo n.º 2013-0.220.041-

7. Baixar “ex-offício” os permissionários deste ponto de táxi. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Portaria n.º 148/13 - DTP. GAB
Remaneja o ponto privativo de táxi nº 2931 (CLP 12.10.023), categoria comum, passando a iniciar

junto ao SPU ilegível (frente ao imóvel nº 195). Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portaria n.º 149/13 - DTP. GAB
Aumenta o índice de rotatividade do ponto privativo de táxi nº 1032 (CLP 10.12.049), categoria luxo

(Aeroporto de Congonhas). Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portaria n.º 150/13 - DTP. GAB
Extingue o Ponto Privativo de táxi nº 1603 (CLP 12.02.004). Transfere “Ex-Offício” o motorista

ARLINDO ALVES DA SILVA 155.133-35, para o Ponto Privativo nº 240 existente na mesma via. Esta
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria n.º 151/13 - DTP. GAB
Transferência do ponto privativo de táxi comum n.º 2097 (C.L.P 17.08.046) para a Av. Rouxinol, lado

ímpar, entre a Av. Santo Amaro e a Rua Araguari. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portaria n.º 152/13 - DTP. GAB
Transferência do ponto privativo de táxi comum n.º 2744 (C.L.P 20.06.041) da Rua Barão do

Bananal, lado ímpar, para o lado par, altura do nº 1092. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Portaria n.º 153/13 - DTP. GAB
Transferência do ponto privativo de táxi comum n.º 2562 (C.L.P 17.08.081) para a Av. Cotovia, lado

par, entre a Rua Normandia e a Rua Gaivota. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Portaria n.º 154/13 - DTP. GAB

Mudanças em pontos de táxi

Reduz o espaço físico do ponto privativo de táxi nº 971 (CLP 14.24.011), que passará a contar com
20 metros, capacidade para 04 vagas. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria n.º 155/13 - DTP. GAB
Transfere o ponto privativo de táxi nº 1246 (CLP 17.08.036) para Av. Rouxinol, lado par, entre a Rua

Gaivota e a Alameda Jauaperi. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DIÁRIO OFICIAL 15/08/13
2012-0.343.010-4 Sergio Vicente de Lima. Indeferido
Ressinalização horizontal do ponto privativo de taxi n. 2058, categoria comum, situado na Av.

Imirim.
2012-0.352.270-0 Maria Inez Arruda de Araujo. Deferido
Ressinalização horizontal do ponto privativo de taxi n. 1570, categoria comum, situado na Rua Barão

de Pombalinho.
2013-0.002.962-1 DSV. Deferido
Ressinalização horizontal do ponto livre de taxi, categoria comum radio, situado na Rua Emílio

Goeldi.
2013-0.022.175-1 DSV. Deferido
Ressinalização horizontal do ponto privativo de taxi n. 1203, categoria comum, situado na Rua

Costa.
2013-0.026.817-0 Sebastião Ferreira da Silva. Deferido
Ressinalização horizontal do ponto privativo de taxi n. 2387, categoria comum, situado na Rua

Mergenthaler.
2013-0.059.454-0 Sociedade Beneficente São Camilo. Deferido
Transferência do ponto privativo de taxi n. 2744, categoria comum, situado na Rua Barão do

bananal.
2013-0.082.280-1 Antonio Minervino da Silva. Deferido
Retorno ao local de origem do ponto privativo de taxi n. 2097, categoria comum, situado na

Rua Araguari.
2013-0.091.657-1 Severino Miguel de Lima Neto. Deferido
Retorno do ponto privativo de taxi n. 1246, categoria comum, situado na Al. Jauaperi ao local

de origem, na Al. Rouxinol.
2013-0.105.220-1 Francisco Felismino dos Santos. Deferido
Ressinalização horizontal do ponto privativo de taxi n. 935, categoria comum, situado na Rua

Corcovado.
2013-0.129.429-9 Jose Natanael da Silva. Deferido
Remanejamento do ponto privativo de taxi n. 2562, categoria comum, situado na Rua Gaivota

para a Av. Cotovia.
2013-0.199.387-1 Durvalino Pescarolli. Indeferido
Ressinalização do ponto privativo de taxi n. 971, categoria comum, situado na Praça José

Boemer Roschel. Defiro a redução do espaço físico deste.
2013-0.213.758-8 Arlindo Alves da Silva. Indeferido
Fusão dos pontos privativos de taxi 240 e 1603, ambos categoria comum, situados na Rua

Condessa de São Joaquim. Defiro a extinção do ponto privativo de taxi n. 1603.
2013-0.214.648-0 Nilson Rogério de Carvalho. Deferido
Aumento do índice de rotatividade ponto privativo de taxi n. 1032, categoria luxo, situado no

Aeroporto de Congonhas.
2013-0.217.085-2 Departamento de Transportes Públicos. Deferido
Remanejamento do ponto privativo de taxi n. 2931, categoria comum, situado na Av. do Café.
2013-0.220.041-7 Departamento de Transportes Públicos. Deferido
Extinção do ponto privativo de taxi n. 771, categoria comum, situado na Av. Rubem Berta.
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Conheça os benefícios de ser um
ASSOCIADO COOPETASP:

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 o vale de R$ 40, o taxista con-
segue abastecer o veículo com 27 li-
tros de álcool, quantidade suficiente
para trabalhar durante um dia. Com o
valor economizado, ele consegue pa-
gar as mensalidades”, ressaltou Salomão Pereira, presidente da cooperativa, e
ainda lembrou: “a promoção é válida somente até o final dos estoques de vale-
abastecimento em poder da Coopetasp”.

Vale Combustível

Na Coopetasp os sócios têm à dis-
posição 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

Brasil, Caixa Econômica ou bancos
privados; guincho 24 horas em todo
o Brasil; atendimento jurídico; recur-
sos de multas; serviços de despachan-
te; renovação de cadastro; CNH e
CFC; folhas corridas.

Diversos serviços que
vão facilitar a sua vida

Atendimento médico
Clínica São Francisco:
* Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
* Rua Imbaúba, 78 - Pari.
* Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
“Clínica médica ambulatorial São Francisco conta com atendimento em

todas as especialidades. O valor da consulta é de apenas R$ 50 para o
associado, esposa e filhos, com direito a incluir até seis dependentes sem
carência de idade. Todos os exames têm 50% de desconto e os resultados
são analisados pelos próprios médicos da clínica. Para o atendimento será
necessário um cartão magnético, que dá direito a atendimento em um dos
três endereços. O cartão tem validade de um ano, e o titular paga R$ 20 e o
dependente R$ 10”, explica Salomão. Atendimento com hora marcada, re-
tirar guia na sede da Coopetasp.

Foto: Mário Sergio Almeida

Os associados contam

também com convênios

Clínica Inovaré:

* Rua Leandro Dupret, 51 - Vila Clementino.
 Oferece aos associados da Coopetasp lim-

peza gratuita, consulta inicial gratuita, atendimento
emergencial gratuito com hora marcada. Preço
especial para tratamento. Atendimento para o ti-
tular e familiares. Pegar autorização na
Coopetasp. Telefone da clínica 3624-7873.

Clubes de campo e faculdades
Convênios extensivos aos familiares. Consulte a Coopetasp para mais detalhes.

Se precisar de carta de rendimento
ou de lucro cessante, procure a
Coopetasp (mesmo que a sua mensa-
lidade esteja atrasada com a sua coo-
perativa 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.

ATENDEMOS ASSOCIADO E
NÃO SÓCIO

Carta de rendimento para

carro 0 km ou lucro cessante

A empresa que você atende exige
nota fiscal eletrônica? Procure a
Coopetasp. Nós emitimos sob sua res-
ponsabilidade ou com pagamento na
conta da Coopetasp. Prestamos ser-
viços para mais de 30 empresas aten-

Nota Fiscal Eletrônica
didas por diversos pontos de táxi da
cidade. Cobramos uma taxa de ser-
viço mais 2% do ISS (Imposto So-
bre Serviço). “Assim, contribuímos
para o faturamento do taxista”, res-
saltou Salomão Pereira.

A Coopetasp oferece três categorias de planos de associação: três, seis e
12 meses. São cobradas mensalidades a partir de R$ 33, mais taxa bancária.
Os planos com direito a guincho custam R$ 40, mais taxa bancária. “Carta de
rendimento e lucro cessante cobramos uma taxa de serviço para os não-sóci-
os”, lembrou Salomão.

Compareça a nossa sede: Rua Napoleão de Barros, 20 - Vila

Mariana. Telefone 2081-1015. E-mail: atendimento@coopetasp.com.br.

Você também pode se associar pelo site: www.coopetasp.com.br (basta
seguir as orientações do sistema). As formas de pagamento aceitas são cartão
de crédito, boleto, débito em conta corrente ou transferência bancária.

Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se asso-
ciar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.

Ao receber o aviso do Detran, apresente a defesa mes-
mo 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 prejuízos
no futuro, como apreensões do veículo por falta de renovação da

CNH, da Condutax e do Alvará.

Associe-se

A Coopetasp lembra:
CNH e cadastro: renove 30 dias antes do vencimento

     Atendimento Odontologico
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Foto: Divulgação

Taça Mousse Marmorizada
Oferecimento: Adria

Ingredientes:

1 embalagem de Biscoito
Mousse de Chocolate Adria
1 embalagem de Biscoito
Maizena Adria
200g de chocolate ao leite,
picado
150g de castanha de caju,
triturada

Mousse de Chocolate Branco:

300g de chocolate branco, picado
1 lata de creme de leite, sem soro
3 colheres (sopa) de rum
3 ovos, separados gemas e claras
½ xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo:

Comece preparando o mousse de cho-
colate branco. Derreta o chocolate
branco no micro-ondas e deixe esfriar.
Acrescente o creme de leite, o rum,
mexa bem e reserve. Bata as gemas
com açúcar até que fique esbranquiçada.
Acrescente a mistura de chocolate bran-

co e reserve. Bata as claras em
neve, despeje aos poucos o
chocolate branco e com um ba-
tedor de arame ou espátula
mexa delicadamente para a
mousse ficar fofa.
Quebre os biscoitos mousse de
chocolate grosseiramente e
misture com o chocolate ao lei-

te picado. Reserve. Leve ao
processador o biscoito maizena e bata
até obter uma farofa. Acrescente a
castanha de caju triturada, misture bem
e reserve.
Monte a taça mousse marmorizada da
seguinte forma: mousse de chocolate
branco, biscoito recheado mousse de cho-
colate, mousse de chocolate branco, fina-
lize com a farofa de biscoito maizena com
castanha de caju.
 Leve à geladeira por 2 horas antes de
servir.
Dica: Esta sobremesa também pode
ser preparada num refratário médio.
Rendimento: 8 porções

Calorias por Porção: 782 kcal

     Para descontrair...
 O garoto apanhou da vizinha, e a

mãe furiosa foi tomar satisfação: Por

que a senhora bateu no meu filho?

Ele foi mal-educado,

e me chamou de gorda.

E a senhora acha que vai emagrecer

batendo nele?
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Visando elevar a qualidade do sistema de táxi da cidade de São Paulo, o
Departamento de Transportes Públicos (DTP) homologou, desde o início do ano,
diversas marcas e modelos para atuar no serviço de transporte de passageiro
individual.

A cada edição a Folha do Motorista atualiza o taxista com os modelos aprova-
dos pelo órgão. Confira os veículos homologados neste mês:

Diário Oficial de 10/08/2013

Portaria n.º 141/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo NEW FIESTA

HATCH, Versão POWERSHIFT – AUTOMÁTICA – SEIS (6) MAR-
CHAS, Motor 1.6 L – FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM e
COMUM-RÁDIO, na Cidade de São Paulo. Esta Portaria entrará em
vigor na data da sua publicação.

Diário Oficial de 01/08/2013

Portaria n.º 133/2013-DTP.GAB.

Veículos homologados para o serviço de táxi da capital
Aprova a utilização do veículo da Marca HONDA, Modelo CITY, Versão

SPORT – MANUAL – CINCO (5) MARCHAS, Motor 1.5L – 16V – SOHC i-
VTEC – FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passa-
geiros – Modalidade Táxi, nas

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

Diário Oficial de 31/07/2013

Portaria n.º 128/2013-DTP.GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca TOYOTA, Modelo RAV4 Versão

4X2 – CVT – SETE (7) MARCHAS, Motor 2.0L – 16V - GASOLINA, para a
prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM, COMUM RÁDIO E ESPECIAL, na Cidade de São
Paulo. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Portaria n.º 131/2013-DTP.GAB.

Aprova a utilização do veículo da Marca RENAULT, Modelo DUSTER Ver-
são EXPRESSION 4X2 – MANUAL – CINCO (5) MARCHAS, Motor
1.6 – 16V - FLEX, para a prestação do Serviço de Transporte Individual
de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM-RÁ-
DIO E ESPECIAL, na Cidade de São Paulo. Esta Portaria entrará em vigor na
data da sua publicação.
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A falta de apoio político aos
taxistas da cidade de São Paulo está
contribuindo para que as autoridades
deixem de lado o serviço de táxi. “Os
taxistas da capital tiveram a oportu-
nidade de ter um excelente vereador
a seu favor, Salomão Pereira, que
mesmo sendo bem votado, com qua-
se 24 mil votos, não se elegeu devido
à divisão de votos. A classe perdeu a
oportunidade de ter um representan-
te político a seu favor”, citou o presi-
dente da Federação dos Taxistas do
Estado de São Paulo, José Fioravanti.

“No mínimo duas vezes por sema-
na tomo táxi, e acho um absurdo as
faixas de ônibus não serem liberadas.
Este serviço é tão prioritário quanto
o transporte coletivo. Somando os
34.200 táxis em circulação na cida-
de, e contando que cada taxista trans-
porta 13 passageiros por dia, que é o
mínimo, significa dizer que são trans-
portados 445 mil passageiros por dia.
É lamentável ouvir o Secretário dos
Transportes, Sr, Jilmar Tatto, ir a uma
emissora de rádio falar que o serviço
de táxi não é prioritário. Um político
que se coloca como representante do
povo falar isso é desastroso”, protes-
tou o presidente da Federação.

Fioravanti ainda diz: “Na minha
concepção, por onde transitam os
ônibus, também devem transitar os
táxis. Não é admissível em uma cida-
de como São Paulo, que tem o trân-
sito congestionado a partir das pri-
meiras horas do dia até as 22 horas,
os taxistas não poderem atender os
passageiros nas faixas de ônibus. Nin-
guém toma táxi para passear e sim
para chegar mais rápido em seus des-

Federação: uso das faixas de ônibus é
 uma prioridade para os táxis da cidade

tinos. Isso, com certeza, causa um
grande prejuízo à classe, porque os pas-
sageiros vão deixar de tomar o taxi”.

“O Secretário dos Transportes e o
Prefeito Fernando Haddad devem le-
var em conta que 35 mil famílias vivem
do serviço de táxi nesta cidade. Se a
política do PT é defender os trabalha-
dores, não poderia criar dificuldade
para uma categoria que atende 450 mil

passageiros por dia. Ao meu entender,
desta forma, o PT não defende o tra-
balhador, pelo contrário, está compli-
cando a vida de muitos. Sou favorável
à criação das faixas exclusivas e cor-
redores de ônibus, para dar um aten-
dimento mais rápido ao trabalhador.
Mas não podemos deixar de fora os
táxis de uma cidade que tem 16 mi-
lhões de habitantes e tantos turistas que

vem a negócios. Sempre que tomo o
táxi a queixa é uma só: os taxistas es-
tão descontentes com a administra-
ção e com a proibição de não pode-
rem trafegar nas faixas”, comenta José
Fioravanti.

“Está havendo um prejuízo muito
grande para a categoria, com multas
e pontuação na CNH. Nestas horas,
a força política faz a diferença. Tenho
certeza que se o vereador Salomão
Pereira tivesse sido eleito, ele estaria
à frente dos interesses desta catego-
ria e os taxistas teriam o direito de
transitarem nas faixas. A classe conhe-
ce o seu trabalho. Um vereador que
ficou 90 dias na Câmara e fez o que
muitos não fizeram, não podemos ter
dúvidas sobre o seu empenho. Os
taxistas desta cidade estão precisan-
do de um bom líder”, protestou o pre-
sidente da Federação.

“Quero aproveitar esta oportuni-
dade, para agradecer e parabenizar
o Senhor Salomão Pereira pela inici-
ativa de criar um sistema de seguran-
ça para os taxistas. Não basta acon-
tecer o assassinato e alguém, que re-
presenta a classe, comparecer ao ve-
lório e no dia seguinte continuar a ro-
tina normal. Salomão tem se preocu-
pado com a violência e está buscan-
do no mercado de tecnologia uma
forma de inibir que o bandido entre
no táxi. O taxista precisa ter conside-
ração por quem tem se preocupado
com sua atividade. Sem o apoio do
Salomão, o táxi ainda seria conside-
rado “bico”. Foi ele que elaborou,
junto com esta Federação, o proje-
to que legalizou a profissão”, finali-
zou Fioravanti.

Foto: Mário Sergio Almeida
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A isenção do ICMS para que o
taxista adquira seu carro 0 km vai até
o dia 31 de dezembro de 2015. O
desconto total para a compra che-
ga a 30 %, somando 12% do
ICMS e 18% do IPI, mas esses
percentuais podem variar de acor-
do com o modelo de veículo es-
colhido (pode-se escolher um car-

Carro novo com desconto:
procure um dos anunciantes

ro até 2.01, independente da quan-
tidade de HP ou cilindradas). Os
motoristas que estão ingressando na
praça só terão direito à isenção do
IPI se o alvará estiver em seu nome,
e ao ICMS depois de 12 meses.

“A sua preferência pelos clientes da
Folha do Motorista só tende a valori-
zar a sua profissão. Na hora de trocar

de carro, escolha uma das concessio-
nárias que anunciam seus produtos na
Folha do Motorista e veja a marca de
automóvel que melhor lhe atende”, ori-
entou Salomão Pereira.

“O Brasil será sede de grandes
eventos internacionais nos próximos
anos, como a Copa do Mundo, Olim-

píadas e possivelmente a Expo Mun-
dial. A frota de táxi é o cartão de visi-
tas das cidades, e o taxista, além de
se qualificar, freqüentar cursos de idi-
oma e saber receber bem o turista,
precisa estar atento ao seu carro, que
é seu instrumento de trabalho”, lem-
brou Salomão.

Foto: Mário Sergio Almeida
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Em tramitação na Câmara Muni-
cipal de São Paulo, o projeto de lei
nº 148/2011, do vereador Salomão
Pereira, libera o taxista, em horário
de pico (das 6 às 10h e das 17 às
20h), a transportar até quatro passa-
geiros em seu táxi. A cobrança seria
realizada por passageiro, e os valo-
res poderiam variar de R$ 12 a R$
15, de acordo com a distância. Se
aprovado, a adesão dos taxistas
será facultativa, e certamente
aqueles profissionais que aderirem
irão faturar mais.

“O táxi não será transformado em
linha de lotação. O taxista será livre
para ir e voltar de qualquer bairro. Ao
realizar três ou quatro atendimentos
desta natureza, nos horários de pico,
irá faturar mais do que se fizesse qua-
tro ou cinco corridas transportando
apenas um passageiro”, declarou
Salomão, autor do projeto.

“A proposta deste projeto é aju-
dar no faturamento do taxista, fazen-
do com que mais pessoas se utilizem
dos táxis, deixando os carros em
casa. Quem vem à cidade vai pagar
por uma hora de estacionamento R$
15, e se demorar oito horas, que é o
tempo de serviço, vai gastar, no míni-
mo, R$ 30. Usando o táxi vai ficar
mais barato, além de não perder tem-

Projeto de lei do
vereador Salomão

Pereira pode aumentar o
faturamento do taxista

Foto: Divulgaçãopo no trânsito e gasto com combustí-
vel”, declarou o vereador.

“Temos que ver o serviço de táxi
como um meio de transporte essencial
para a cidade, não só para quem resi-
de, mas também para os que vêm de
fora, a negócios ou a passeio. Sempre
defendi que o taxista deve ser autori-
zado à usar os corredores de ônibus,
o que já é permitido, e hoje luto para
que as faixas exclusivas também sejam
liberadas. A proibição da utilização das
faixas está causando prejuízos para a
categoria, com multas e ausência de
passageiros. Quem toma um táxi é
porque tem pressa para chegar a seu
destino. Se o taxista é obrigado a pe-
gar o trânsito congestionado, o passa-
geiro acaba perdendo o interesse por
esse tipo de transporte”.

“Em 2011, quando assumi o cargo
de vereador, poucos projetos tramita-
vam na Câmara Municipal em favor do
taxista. Hoje temos 16, todos de mi-
nha autoria. Estes projetos estão pa-
rados por falta de um vereador para
defendê-los nas comissões. No pe-
ríodo de eleição, todos dizem que
estão dispostos a defender a cate-
goria, mas depois, tudo cai no es-
quecimento. Espero que nas pró-
ximas eleições os taxistas e suas fa-
mílias saibam utilizar seu voto, e não

caiam em armadilhas e enganações.”
“O prefeito também pode atender

os taxistas e liberar as faixas exclusi-
vas para a circulação de táxis por de-
creto. Com isso, certamente muitas
pessoas deixarão de usar o carro e
passarão a usar os táxis”, lembrou
Salomão Pereira.

Chile possui táxis coletivos e

cidadãos aprovam

Várias cidades chilenas possuem
táxis coletivos. Esses veículos fazem
rotas pré-determinadas, são identifica-
dos com cores diferentes dos táxis co-
muns e possuem letreiros luminosos

com o itinerário. O valor é fixo por
passageiro, e os carros levam até qua-
tro pessoas por viagem.

Na capital, Santiago, existem li-
nhas de metrô suficientes para
atender todos os pontos da cida-
de. Porém, muitos passageiros
usam os táxis coletivos como al-
ternativa de transporte e para se
deslocar até as estações de me-
trô. O táxi coletivo também é vis-
to como um meio de se evitar con-
gestionamentos na cidade, já que,
teoricamente, retira das ruas até
quatro veículos.

Foto: Mário Sergio Almeida

Pernambuco perdeu um grande líder
do Sindicato dos Condutores Autônomos
de Pernambuco (Sindicato dos Taxistas).
Faleceu no dia 25/07, Dia dos Motoris-
tas, o Sr. Gilberto Alves de Luna, atual
vice-presidente do sindicato e ex-verea-
dor da cidade de Recife. O Sr. Gilberto
era visto por todos como um homem que
sempre esteve ao lado dos taxistas, em
toda a região Nordeste.

O presidente do Sindtáxiagreste, Sr.
Cícero Moreira da Silva, relata que a
data que poderiam festejar o dia do mo-
torista foi interrompida com a notícia do
falecimento do grande defensor da clas-
se, e desabafa: “Esperamos que Deus

Nota de falecimento
lhe dê um bom lugar para o descanso
eterno. Nós, taxistas do agreste de
Pernambuco e da cidade de Recife, fi-
caremos muito contentes em homena-
gear nosso falecido líder publicando uma
nota de falecimento no grande jornal
Folha do Motorista, que atinge não só
os taxistas de São Paulo, mas também
os taxistas de várias capitais e municí-
pios brasileiros. Suas notícias são admi-
radas e lidas por toda esta categoria de
trabalhadores”.  

Sindicato Intermunicipal dos Taxistas
da Região Agreste de Pernambuco -
SINDTÁXIAGRESTE. Telefax: (81)
3722-4106.
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A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.

O filho vê o pai como herói, e sonha em

ser como ele quando crescer. Foi exatamen-

te isso o que aconteceu na família

Thomazin. Bruno, o filho, e Alício, o pai,

trabalham como taxistas no Aeroporto de

Guarulhos, em São Paulo, dividem o mes-

mo carro (o filho trabalha durante o dia e o

pai, à noite), e nutrem um sentimento de

respeito e admiração mútuos.

Bruno diz que tudo começou quando

ele tinha 18 anos. O pai, que já trabalhava

como taxista no aeroporto, passava por

problemas financeiros e de saúde. Para

ajudá-lo, Bruno decidiu dirigir o táxi e per-

cebeu que gostava da profissão. “Até

aquele momento eu pensava em ser advo-

gado ou jornalista, menos taxista, mas já

na primeira corrida parece que algo se en-

caixou”, conta Bruno. “Eu descobri um ta-

lento que não sabia que tinha. Dirijo bem,

nunca me envolvi em acidentes, converso

Pai e filho taxistas: uma homenagem no mês que comemoramos o Dia dos Pais
com pessoas diferentes, a profissão é muito

interessante”.

O pai, Alício, trabalha como taxista há 35

anos, só no aeroporto há 26, e diz que se

sentiu orgulhoso quando o filho decidiu

dirigir o seu táxi. “Eu fico mais tranqüilo sa-

bendo que meu filho, uma pessoa de confi-

ança, está com o meu carro. Mas eu me pre-

ocupo com a questão da segurança”. Ele

conta ainda que existia muito preconceito con-

tra os taxistas no passado: “quando falava que

era taxista a pessoa não queria nem conversa,

mas hoje tudo está mais evoluído”.

Alício diz que não esperava que o filho

fosse gostar de sua profissão. “Na verdade

nem eu sabia que seria taxista um dia. Meu

sogro me ajudou a comprar um carro, em um

momento de dificuldade, e estou na praça

até hoje. Passei por maus pedaços, porque

o táxi é o termômetro da economia: se a eco-

nomia vai mal, nós não temos passageiros,

mas se a economia vai bem, nós trabalha-

mos muito. Hoje estamos em uma boa épo-

ca para o táxi”, comemora.

“O maior orgulho que eu tenho é traba-

lhar com táxi”, afirma Bruno. Ele ainda não

tem filhos, mas garante que se o seu futuro

filho quiser trabalhar como taxista, ele apoi-

ará, mas lembra: “A vida de taxista não é

fácil. Temos que ter uma longa jornada, de

até 18 horas, para ter um dia produtivo. Além

disso, temos apenas duas folgas no mês. Se

o trânsito não fosse tão complicado poderí-

amos trabalhar menos tempo”.

Como Bruno trabalha com o carro do pai,

eles também têm uma relação de patrão e

funcionário. Bruno conta que tudo o que

pretende fazer com relação à praça pede au-

torização e conselhos de Alício, que além

de ser o patrão, possui muito mais experi-

ência do que ele. “Gostaria de aproveitar a

oportunidade e agradecer ao meu pai pela

chance e confiança que ele me deu. Já são

16 anos trabalhando com ele. Eu tenho mui-

to orgulho do meu pai, ele é meu ídolo e eu o

amo muito. Ele é um homem trabalhador, ho-

nesto, e merece tudo o que tem. Eu tenho o

meu pai como exemplo de vida”. Já Alício,

emocionado, finaliza: “O Bruno pra mim é

tudo. Nessa vida, temos que ajudar nossos

filhos enquanto estamos vivos”.

Participe você também! Entre em con-

tato conosco e conte a sua história.

redacao.motorista@terra.com.br.

Telefone: 11 5575-2653.

HISTÓRIAS DA PRAÇA

Foto: Mário Sergio Almeida
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Preparem suas cartas de isenção de
IPI e ICMS para aproveitar as oportu-
nidades que as montadoras colocarão
à disposição dos taxistas, no último
feirão do ano 2013. A Copa do mun-
do está chegando, e não deixe
para realizar a troca de seu táxi
na última hora. Música, comida,
diversão, sorteios de prêmios e
muitas oportunidades. Será um
evento para toda a família.

Além da GM, devemos ter a parti-
cipação das montadoras Volkswagen,
Nissan, Toyota, Renault, Honda e Ford.
No último feirão, realizado em abril no
aniversário da Folha do Motorista, fo-
ram vendidos 250 carros, além de vári-

Dia 5 de outubro acontecerá o 12º Feirão
 do Táxi 0 km: preparem suas cartas

os pedidos.
Salomão Pereira, idealizador do

feirão, avisa que “churrasco e refrige-
rante serão oferecidos gratuitamente aos
taxistas e suas famílias. Aqueles que
quiserem aproveitar as oportunidades
que as montadoras oferecerão devem
providenciar as cartas de isenção de IPI
e ICMS. A entrada é livre ao taxista,
basta ir com o táxi e pegar um cupom
na entrada para participar dos sorteios
de brindes, que serão oferecidos pelos
clientes e pela Folha do Motorista”.

No último feirão somente a
montadora Volkswagen sorteou 12 tele-
visores de 42 polegadas. “Somando todos
os brindes sorteados, foram distribuídos

mais de R$ 30.000. Ne-
nhum evento na categoria
vende tanto carro como o
feirão realizado pela Folha
do Motorista. Neste feirão,
em virtude da Copa do
Mundo de 2014, espera-
mos um aumento consi-
derável nas vendas. Mi-
lhares de turistas visita-
rão a capital paulista, e o
táxi é nosso cartão de visi-
tas”, lembrou Salomão.

     Expositores
Interessados em part ic ipa r  do

Feirão do Táxi devem entrar em
contato com a Folha do Motorista
pelo telefone (11) 5575-2653 (Fa-
lar com Ana Cláudia ou Salomão).
“Garanta  a  sua  par t ic ipação:  o
Feirão do Táxi é o único evento

Foto: Mário Sergio Almeida

direcionado aos taxistas que gera
bons negócios”.

Os 100 primeiros taxistas que fe-
charem negócio serão presenteados
com uma camiseta com caricaturas,
da esposa, filhos ou do próprio taxista.

Local: Clube CMTC (Avenida
Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena)
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 20,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone Michelin
Carros Pick ups e utilitários Aro 13 ao 17
Todas as medidas Bom preço 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 Conceição
Procuro táxi completo p/ alugar ou estudo
troca de casa na praia F: 9.9239-2845 / 9.8057-
0546 c/ Carlos.
Vendo Doblo Elx completa R$ 27.500,00 F:
9.9142-7655.
Ofereço-me como 2º motorista res própria
zn sul tenho referencia F: 9.5726-2186 / 5679-
7885 Jair.
Ofereço-me como preprosto F: 9.6201-8998
/ 9.8876-5890 c/ Barboza.
Trans alvará c/ponto Hotel Reg Faria Lima
ou troco ponto livre + dif. F: 9.6596-6266 c/
Marcelo.
Transfiro alvará c/ ponto Metro São Judas
funciona 24Hrs bom p/2 motorista F: 9.9756-
9391 c/ Clecio.
Vendo livina 10/11 c/ prefixo Vermelho e
Branco e transfiro completo F: 9.8147-9473
(tim) c/ José.
Procuro alvará p/ alugar /compra F: 7854-2067
c/ Juan (particular).
Vendo Space Fox sportine 2011 (só o carro)
+ prefixo da Ligue táxi F: 9.9965-8067 c/
Oliveira.
Vendo titulo Chame táxi R$ 15.000,00 á vista
F: 9.9255-0915 Nilton.
Vendo Honda Shadow 750 2006, 33.000Km
ou troco por carro R$ 18.000,00 F: 9.9255-
0915 Nilton.
VW 23250 E 6x2 c/ Baú Fibrasil EQ. Thermo
King MD 300 restreador Autotrac R$ 150 mil
F: 3865-6457 / 98180-4248 c/ Daniel.
Vendo Uno Wap 10/11 mil, 4 portas, branca
R$ 14.800,00 ou troco por uma Moto menor
valor F: 9.9592-3167 c/ Sidney.
Vende-se radio Motorola banda alta completa
R$ 600,00 parc 3 vezes F: 9.9247-9272 c/
Cleber.

Troco ou Vendo Apt. Praia Grande,
quarto,sala,cozinha,banheiro e garagem, por
um alvará c/ ponto F: 9.5415-9941 (oi) /
9.8712-8168 (tim) / 3925-1055 c/ Marcelo.
Vendo Palio weekend Hlx 1.8 07/07
enpragdo particular 16.500 F: 9.9135-1740 /
3451-1080(noite) não alugo alvará.
Vende-se Titulo Ligue táxi Tratar c/
Raimundo F: 9.6200-4536 (oi) / 9.8578-1781
(tim).
Transfiro alvará de táxi em São Caetano do
Sul F: 9.9720-5530 c/ Edson.
Vendo Meriva 2010/2011, único dono, nunca
bateu F: 9.7533-0547 (vivo) / 9.5378-7929
(tim) c/ Lindomar.
Vendo direito do Ligue táxi F: 9.5449-4665
c/ Geraldo ótima oportunidade p/ trabalhar
no Ligue táxi.
Transfiro alvará c/ ponto na região de
Pinheiros F: 9.7365-3644 / 9.5881-7108 c/
Antonio.
Vendo prefixo da Use táxi, ótimo faturamento
e facilito pagamento F: 9.9333-8448 c/
Marcelo.
Alugo alvará e Vendo Spacefox 2011 Tratar
(11) 7726-4620.
Alugo alvará e Vendo City 2011 Tratar (11)
7820-4320.
Alugamos seu alvará e fazemos
administração, consulte Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala: 3  Mooca
– Fone: 3637-5768 / 98585-5988.

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

Alugo alvará e Vendo carro, entrada + parcelas
consulte Waldemar Mendes – Rua: Siqueira
Bueno, 2181 – sala: 3  Mooca – Fone: 3637-
5768 / 98585-5988.
Transferência de alvarás, temos cliente
interessados consulte,
Waldemar Mendes – Rua: Siqueira Bueno,
2181 – sala: 3  Mooca – Fone: 3637-5768 /
98585-5988.
Ofereço-me p/ trabalahar como preposto 2º
motorista, tenho 25 anos de experiência F:
2729-6187 / 9.8582-8530 c/ Edson.
Troco ponto na VL. Olímpia R: Beira Rio em
frente a estação do trem ótimo faturamento F:
7833-0417 Id 84*4726 c/ Pereira.
Procuro alvará p/ alugar ponto livre, tenho
ponto e carro F: 9.8107-6063 (tim) / 9.6202-1087
c/ Geraldo.
Vendo Prisma maxx 1.4 2007 direção, vidros,
som, cd, único dono, cor cinza F: 9.9784-5613
c/ Geraldo.

Vende-se Vectra GT 2010/2011,
prata, único dono,

baixa kilometragem, excelente
estado de conservação.

Telefones:

(11) 96727-3725/

99355-2820

Michel.




