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Falta de informação sobre adicional
de 50% faz passageiro agredir taxista
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Ipem dá quinze dias
para aferir 34 mil táxis

Fotos: Mario Sergio de Almeida

Os táxis acessíveis têm até o dia
30 de janeiro para a alteração. Já
para as categorias comum, comum rádio, especial e luxo o prazo se encerra em 13 de fevereiro. Após a alteração os taxistas
devem deixar de usar a tabela de
conversão. Pág. 26

Bandido diz que já
“furou” outro
taxista
Veja o que diz o inciso § 2º, do decreto 52066, que não foi revogado pelo prefeito: as viagens realizadas de
qualquer ponto do Município de São Paulo, exclusivamente para o Aeroporto Internacional de São Paulo/
Guarulhos, ficam isentas de cobrança do adicional de tarifa para serviço de táxi a que se refere o inciso.
“Como faz sete anos que o passageiro não paga, se não tiver orientação, acaba sobrando para o taxista. O
decreto é do ex-prefeito Kassab, e ainda está em vigor porque não foi revogado”, alertou Salomão Pereira.
Pág. 06

Câmeras nos táxis inibe assaltos a taxistas
Foto: Mario Sergio de Almeida

O SBT Brasil, que vai ao ar de segunda a
sábado às 19h45 em rede nacional,
apresentou matéria sobre a câmera de
segurança para táxis em 13 de janeiro.
O repórter Marcelo Carrião, depois de andar
em um táxi equipado com o sistema,
comprovou sua eficiência. Pág. 14

SE VOCÊ TEM SEGURO,
SEU TÁXI ESTÁ GARANTIDO
A GNC, Gente Nossa Corretora de
Seguros, líder do segmento, há mais de dez
anos garante o seu patrimônio.
Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 18

Carta de rendimento:
passe na Coopetasp
Se precisar de carta de rendimento
para o financiamento do carro 0 km
ou de lucro cessante para receber
os dias parados, procure a
Coopetasp. Ligue: (11) 2081-1015.
Pág. 27

“Ele disse que iria contar até cinco
para que eu arranjasse mais dinheiro, ou iria me furar como fez com
o outro lá embaixo. Ele é um rapaz alto, musculoso e bem vestido, e estava acompanhado de uma
travesti alta e magra. Eles podem
ter feito mais vítimas”, afirmou o
taxista. Pág. 20

Transferência de alvará:

Vai trocar de carro?
Consulte os anunciantes da Folha
do Motorista. Eles têm sempre
profissionais preparados. Para
anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
115575-2653 Pág. 14

Se o seu processo foi deferido,
você tem 30 dias para regularizar
a documentação no DTP. Veja se
o seu nome está na lista. Pág. 16
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Taxista: peças originais
valorizam o seu veículo
A Metronorte, distribuidora de
peças genuínas Chevrolet, está em
São Paulo há cinco anos e é líder de
vendas na cidade. A empresa faz parte do grupo de concessionárias
Metronorte, que atua no sul do Brasil há mais de 30 anos.
Marcelo Tavares, supervisor de
vendas da Metronorte, afirmou à
Folha do Motorista que a empresa
está focando parte de seus negócios
nos taxistas, categoria que necessita
de peças de reposição para o carro com mais frequência. “Optamos por anunciar na Folha do
Motorista, que é direcionada aos
taxistas, porque queremos conquistar esse mercado, sempre
disponibilizando peças originais”.
Para se consolidar na preferência
dos taxistas a Metronorte oferece
condições diferenciadas e descontos

exclusivos. “Temos um grande estoque
de peças GM à pronta entrega. Exclusivamente para os taxistas nossos descontos chegam a 40%, e parcelamos
as compras no cartão de crédito em
até três vezes”, lembrou Marcelo.
Para facilitar ainda mais, os taxistas
podem encomendar peças pelo telefone, e receber as entregas via
motoboy com toda comodidade e segurança. “As peças em estoque são
entregues rapidamente, e os clientes
podem realizar o pagamento por cartão”, lembrou Marcelo.
A Metronorte trabalha com um
grande estoque, mas caso a peça procurada não esteja disponível, Marcelo
informa que é possível encomendá-la
diretamente à GM. “Nós temos acesso ao sistema de estoque da GM, e
conseguimos informar ao cliente a data
exata que ele irá receber a peça. Caso

Foto: Mario Sergio de Almeida

haja indisponibilidade na própria GM,
nós fazemos um pedido de emergên-

cia, e acompanhamos todas as etapas desse processo”.

Preços imbatíveis em baterias AC Delco: confira!
Na Metronorte os descontos para taxistas podem chegar a 40%.
Informe que leu a matéria na Folha do Motorista
(exceto itens importados).

Mooca: Rua Fernando Falcão 226 – 3614-7043
Chácara Sto. Antonio: Rua Américo Brasiliense 2336 – 3614-7000
Idealizado por Carlos Scheiffer e George Oliveira, o Super Controle,
desenvolvido com a ajuda da agência de publicidade, Godiva Propaganda, é uma ferramenta online criada para facilitar o trabalho do taxista.
Apesar de toda tecnologia disponível, muitos taxistas ainda utilizam o
caderno para anotar os valores das corridas, as despesas referentes ao
seu dia de trabalho, o fluxo monetário diário, etc. Com o aplicativo Super
Controle, o taxista consegue transformar o celular em uma agenda online,
sendo possível acessá-lo em qualquer lugar e a qualquer hora. Além disso, o usuário cadastrado receberá por e-mail, o fechamento do dia e mensal, os valores líquido e bruto das corridas, e as promoções de mecânicas, peças para carros, seguradoras, etc.
“A minha ideia foi criar um aplicativo para facilitar o controle diário
dos nossos valores, e ter um relatório diário e mensal, diz Carlos
Scheiffer” ex-taxista da cidade de São Paulo.
O aplicativo está disponível gratuitamente para celulares e também
para tablets, nas plataformas Android e iOS durante 15 dias. Após esse
prazo, o aplicativo pode ser adquirido no valor de R$ 23,99 com validade
de um ano, pelo PagSeguro,ou via boleto bancário. Basta fazer o download
na Apple Store ou Google Play e se cadastrar.
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CET aplicou 10,6 milhões
de multas de trânsito em 2014
Foto: Mario Sergio de Almeida

Exatamente 10.608.695 milhões de multas foram aplicadas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) durante o ano de 2014. Esse número é 4,5% maior do que
em 2013. Em termos de arrecadação, R$ 852,6 milhões foram enviados para os cofres
públicos apenas com as multas.
A infração de trânsito campeã foi por excesso de velocidade (mais de 3 milhões de
multas). Em seguida aparece o desrespeito ao rodízio, com 1.989.444 milhão de multas, e as multas para quem transitou nas faixas exclusivas e corredores de ônibus, com
1.209.571 milhão de autuações.

Mais de 1.700 guardas civis
metropolitanos vão multar
Foto: Divulgação

Os GCMs foram credenciados
como agentes de trânsito

Um convênio entre a Secretaria Municipal de Transportes
(SMT) e a Secretaria Municipal
de Segurança Urbana (SMSU)
credenciou 1.765 Guardas Civis
Metropolitanos (GCMs) para
atuarem como agentes de trânsito na cidade de São Paulo. Os
GCMs irão desempenhar a função por cinco anos, mas se a experiência der certo poderá ser
renovada.
A Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) treinou os
GCMs para realizar a fiscalização de trânsito e multar os motoristas. Além dos radares, agentes da CET e agora os guardas

metropolitanos, a polícia
militar também pode aplicar
penalidades na capital.
CET compra bicicletas
para os marronzinhos
A CET está licitando a
compra de 300 bicicletas
que serão usadas pelos seus
agentes de trânsito. A intenção é que as bicicletas integrem o cotidiano da companhia, e sejam utilizadas nas
ciclovias e em ruas sem esse
tipo de sinalização.
Segundo a CET o uso das bicicletas no dia a dia irá gerar um entendimento maior do que os ciclistas enfrentam
em seus deslocamentos pela cidade, contribuindo para uma política mais ampla de acesso.
As bicicletas que serão adquiridas pela CET terão bagageiro, paralamas, retrovisor, campainha e refletores.
Não há uma data exata para o início da operação, mas no decorrer de 2015 a novidade estará nas ruas.
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Taxista foi agredido em Guarulhos pelo
passageiro, por culpa do poder público
Taxistas podem cobrar adicional de
50% para o Aeroporto de Guarulhos
Os taxistas da capital voltaram a
ter o direito de cobrar o adicional de
50% para as viagens metropolitanas,
incluindo o trajeto até o Aeroporto
Internacional de Guarulhos. O ex-prefeito Gilberto Kassab havia suspendido a cobrança em 2008,
mas uma nova resolução foi
publicada no Diário Oficial em 30
de dezembro de 2014.
A medida é válida apenas quando
o passageiro não retornar com o
taxista para o município de São Paulo. Como os táxis da capital não podem atender passageiros de
Guarulhos, o retorno para a cidade de origem acabava se tornando um prejuízo financeiro para o
profissional.
Passageiro agride taxista
que cobrou adicional de
50% para aeroporto
O jornal Bom Dia São Paulo, da
Rede Globo, mostrou em 15 de janeiro um taxista sendo agredido por
um passageiro no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A confusão
aconteceu ao final da corrida, quando o taxista informou sobre a cobrança do adicional de 50%.
Salomão Pereira, editor da Folha
do Motorista, já previa que problemas desse tipo poderiam ocorrer.
“Optei por não divulgar a cobrança do adicional de 50% na última
edição da Folha do Motorista
porque esperava que o município
ou o órgão representativo da categoria fosse realizar algum tipo de
divulgação, para orientar taxistas

e, principalmente, passageiros”.
Novos selos para táxis
indicam cobrança do adicional
Um dia após a veiculação da briga
entre um taxista e um passageiro no
Aeroporto de Guarulhos, a Secretaria
Municipal de Transportes (SMT) divulgou novos selos para os táxis com
essa informação. A Portaria nº 007/
15 foi publicada em 16 de janeiro
no Diário Oficial.
O selo deverá ser fixado no vidro
lateral traseiro esquerdo dos táxis. Os
passageiros poderão conferir o valor
das tarifas, bandeiras 1 e 2 e o adicional de R$ 2,75 quando da utilização
do bagageiro, com exceção para os
deficientes físicos e idosos. Os selos
possuem informações em português e
inglês, e de acordo com a Portaria o
sindicato representante da categoria
deverá distribuí-lo aos taxistas.
Além disso, consta no selo a mensagem sobre o adicional de 50% para
viagens metropolitanas, quando não
houver o retorno do passageiro. Segundo Salomão Pereira, mesmo com
essa indicação pode haver problemas
para os taxistas.
“A SMT deveria ter especificado
que essa medida é válida inclusive para
viagens com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Já faz sete
anos que os passageiros não pagam
esse adicional quando vão ao aeroporto, então a informação deveria ser mais
clara e detalhada. Os taxistas podem,
mesmo com o selo, enfrentar resistência.”, lembrou Salomão.
Segundo Salomão, além da falta de

informação a SMT errou ao publicar
a portaria autorizando a cobrança, sem
antes revogar a portaria que a proibiu.
“Primeiro o prefeito teria que revogar
o item §2º do Decreto 52.066, que
diz: “As viagens realizadas de qualquer ponto do Município de São
Paulo exclusivamente para o Aeroporto Internacional de São Paulo/ Guarulhos - Governador André
Franco Montoro - situado no Município de Guarulhos, ficam isentas de cobrança do adicional de ta-

rifa para serviço de táxi a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo”.
Salomão afirma que o poder público criou uma confusão para os
taxistas. “Cabe a esse taxista que foi
agredido fisicamente e moralmente
entrar com um processo na justiça
contra o município São Paulo. Por não
ter sido revogado o decreto 52.066,
os passageiros podem questionar o
pagamento e não aceitá-lo. O departamento jurídico da Coopetasp está
à disposição desse taxista”, finalizou.
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Parabéns à aniversariante
do mês: São Paulo
No último dia 25 de janeiro a cidade de São Paulo completou 461 anos. A
maior metrópole da América Latina abriga uma população diversificada, vinda
de mais de 70 países, e continua sendo rota de imigrantes em busca de uma
vida melhor.
Além disso, São Paulo se destaca pela expressiva vida noturna, cultural e
gastronômica: aqui existem mais de 280 salas de cinema, 180 teatros, 90 centros culturais e 110 museus. Temos 79 shoppings e, para saciar a fome, 12,5
mil restaurantes (com 52 tipos de cozinha de todas as partes do mundo).
Mas, como toda metrópole, a cidade possui problemas gigantescos. Atualmente, estamos atravessando a pior crise hídrica de nossa história, que se aproxima de um colapso no abastecimento da população e das empresas. O governo ainda não admite realizar um racionamento, e aposta na economia de água
para driblar a seca nas represas.
Por outro lado, as chuvas de verão arrasam a cidade impermeabilizada,
causando alagamentos em áreas recorrentes. A prefeitura, para alertar a população, instalou placas com avisos em locais que costumam sofrer com as enchentes, mas as obras para acabar com esse drama ainda não conseguiram
resolver o problema.
Nesse verão as árvores também se transformaram em vilãs. As tempestades e os ventos fizeram com que mais de seiscentas delas caíssem pela cidade,
causando morte e destruição. Além disso, a rede elétrica foi danificada em
muitos pontos, causando falta de luz.
O trânsito caótico e diário parece longe de uma solução, já que a prioridade
de investimentos está centrada no transporte coletivo. Com a intenção de criar
mais uma alternativa de locomoção, a prefeitura está investindo pesado nas
ciclofaixas, e São Paulo terá mais de 400 km dessas vias até o fim desse ano.
A violência assusta, e vai desde os latrocínios até os incêndios em ônibus.
Nas manifestações contra os mais variados temas os black blocs depredam,
agridem e tiram a legitimidade de qualquer discordância. Ainda existem os latrocínios, explosões em caixas eletrônicos, menores assassinos com a certeza
da impunidade...
A lista de coisas boas e coisas ruins é tão extensa como o tamanho da
cidade. Há aqueles que querem deixá-la, e há muitos outros que não sairiam
daqui por nada. Seja qual for a sua posição, hoje essa é a nossa casa, e o que
precisa ser feito para que ela fique melhor depende de nossas atitudes.
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Empresa ganha
causa contra Multa
Por Falta de Indicação
de Condutor
Já há precedente favorável no Tribunal de Justiça de São Paulo para
anular multa NIC - Por Não
Indicação de Condutor aplicada em
veículo propriedade de
pessoa jurídica que deixa
de preencher o formulário
para informar o nome do
condutor junto ao órgão de
trânsito.
Com efeito, criou-se
uma situação perversa em
que a empresa não apresenta o condutor ao órgão
de trânsito com receio de
que ele tenha sua CNH suspensa
por pontuação ou até mesmo possa
ter problema com o sindicato da categoria.
Ao não indicar o condutor,
consequentemente, ficará mantida a
multa originária e o órgão de trânsito
gera nova infração ao proprietário do
veículo, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações
iguais cometidas no período de doze
meses, conforme artigo 257, parágrafo 8º do Código de Trânsito Brasileiro.
O Código de Trânsito Brasileiro
atribui a responsabilidade pela pontuação em multa decorrente de ato
praticado na direção do veículo, conforme art. 257, parágrafo 3º do Có-

digo de Trânsito Brasileiro.
Note que para circular com o veículo no rodízio a empresa, proprietária do veículo, deve regularizar a
documentação de isenção, com isso, ficará responsável pela prévia regularização e preenchimento das formalidades e
condições exigidas para
o trânsito do veículo, nos
moldes do artigo 257,
parágrafo 2º do Código
de Trânsito Brasileiro.
Convém ressaltar que,
o empregado da empresa não poderá recusar em dirigir o veículo, em
virtude da subordinação, caso contrário, poderá ser demitido, ou ainda, se obedecer ao comando do
patrão estaria sujeito a pontuação
em sua CNH e sofrer penalidade de
suspensão do direito de dirigir. Isso
seria injusto!
Ora, não sendo a multa de rodízio de responsabilidade do condutor e sim do proprietário que
deve regularizar a documentação,
por consequência lógica, não estará o proprietário obrigado a indicar o condutor, deste modo,
não poderá haver a incidência da
multa NIC – Não indicação do
Condutor.

20616460
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Fetacesp parabeniza novo
Secretário Estadual de Transportes
Presidente José Fioravanti enviou
ofício à Antonio Duarte Nogueira Júnior
Foto: Mario Sergio de Almeida

José Fioravanti, presidente da
Fetacesp (Federação dos Taxistas
Autônomos do Estado de São Paulo), enviou ofício ao novo Secretário Estadual de Transportes e
Logística, Antonio Duarte Nogueira
Júnior, que tomou posse em 07 de
janeiro.
Duarte Nogueira tem 50 anos e
é formado em engenharia agrônoma.
Foi deputado estadual por três
mandatos consecutivos, de 1995
a 2007, quando se elegeu deputado federal. Representa o estado de São Paulo no Congresso
Nacional desde 2007, por dois
mandatos consecutivos, e foi reeleito
nas últimas eleições.

O novo Secretário Estadual dos
Transportes já foi Secretário de Habitação no governo Mário Covas (1995/
1996), e assumiu a pasta de Agricultura e Abastecimento na gestão Geraldo Alckmin (2003/2006).
Fazem parte da Secretaria Estadual de Transportes e Logística
o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER), o Departamento Aeroviário do Estado de São
Paulo (DAESP), o Departamento Hidroviário (DH), a Dersa
Desenvolvimento Rodoviário
S.A., a Companhia Docas de São
Sebastião e a Artesp - Agência Reguladora de Transporte do Estado
de São Paulo.

Sobre a Fetacesp
A Fetacesp é uma entidade sindical de segundo grau, que representa a categoria de taxistas autônomos em todo o estado de São Paulo há mais de 20
anos. Seu atual presidente é José Fioravanti, que também é vice-presidente da
CNT - Confederação Nacional do Transporte.
A Fetacesp atua em todas as questões de interesse da classe taxista
no estado. Seu trabalho possibilitou aos taxistas a isenção de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e IPVA (Imposto Sobre Veículos
Automotores). É de responsabilidade da Fetacesp também limitar o número de táxis em todos os municípios paulistas.

Preço da gasolina vai subir de novo
Foto: Divulgação

Governo federal aumentou impostos e
consumidor sofrerá as consequências
O Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou em 19 de janeiro o aumento das alíquotas
do PIS, COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre os combustíveis. A Petrobrás avisou que irá
repassar o aumento para as refinarias, e certamente o consumidor final será afetado.
A medida entrará em vigor em 1º de fevereiro para os dois primeiros impostos e em 90 dias
para a Cide. Nas refinarias, a gasolina sofrerá um aumento de R$ 0,22 por litro, e o diesel
sofrerá reajuste de R$ 0,15.
Com as medidas, a arrecadação do governo aumentará cerca de R$ 20 bilhões
em 2015. Além da gasolina, o PIS e a COFINS sobre as importações subiram de
9,25% para 11,75%. Já o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) dobrará, e
passará de 1,5% para 3%, além de 0,38% na abertura de crédito, encarecendo os empréstimos pessoais.
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Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios
O departamento jurídico da Coopetasp
atende sócios, empresas, associações e o
público em geral.
Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h - civil, criminal e
trabalhista.
Dr. Davi Grangeiro da Costa
terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30
civil e família.
Dra. Rita Simone Miler Bertti
quintas-feiras, das 13h às 17h - família, civil
e administrativo.

Confira as especialidades atendidas:
* 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

* 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
* Conciliação entre as partes

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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Aproveite as isenções de impostos e o FAT, e
comece 2015 de carro novo
Ao comprar seu carro zero quiômetro,
consulte os anunciantes da Folha do Motorista
As isenções de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) são um facilitador no momento
da troca do veículo usado por um novo. O percentual de desconto varia de acordo com o modelo escolhido, mas só é garantido quando a compra for realizada
diretamente nas concessionárias.
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) prorrogou até 31 de dezembro de 2016 a vigência da linha de crédito especial
FAT Taxista, para aquisição de carros com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A resolução foi publicada em 12 de dezembro de 2014 no
Diário Oficial da União.
O FAT Taxista foi criado em julho de 2009, com a finalidade de facilitar a renovação da frota de táxis no país. O crédito possibilita o financiamento de até
90% do valor de veículos novos de fabricação nacional, respeitando o teto de R$ 60 mil. O prazo para o pagamento pode ser
de até 60 meses, com três meses de carência.
A taxa de juros de 4% ao ano e a isenção de IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras) são o diferencial do FAT Taxista.
O Banco do Brasil detém a exclusividade desse tipo de financiamento, que terá à disposição em 2015 R$ 3,7 bilhões, dos quais
R$ 175 milhões serão direcionados aos taxistas.
Ao decidir pela compra de seu veículo zero quilômetro, consulte os anunciantes do jornal Folha do Motorista. Essas empresas privilegiam a categoria taxista, possuem um atendimento diferenciado e especializado em todas as particularidades que envolvem a compra de um táxi e oferecem vantagens e condições exclusivas. Por isso, merecem a sua confiança.

Fotos: Mario Sergio de Almeida

Câmera de segurança para táxis
é notícia no jornal SBT Brasil
Matéria foi exibida em 13 de janeiro

A câmera de segurança para táxis, idealizada por Salomão Pereira e
pela empresa de tecnologia Cerruns,
foi tema de uma matéria no SBT Brasil na noite de 13 de janeiro. O jornal,
que vai ao ar de segunda a sábado às
19h45, em rede nacional, conta com
a apresentação de Rachel
Sheherazade, Joseval Peixoto e
Carlos Nascimento.
O apresentador Carlos Nascimento destacou que sete em cada dez
taxistas de São Paulo já foram assaltados, e a câmera de segurança foi
criada exatamente para inibir a ação
desses criminosos. Salomão Pereira
e os taxistas Luiz Comenale e Vanilde
Rodrigues Soares, que possuem a
câmera instalada em seus táxis, foram

ouvidos pelo
repórter Marcelo Carrião.
Um suspeito, que tentou esconder o
rosto quando soube que estava sendo
filmado e saiu do táxi sem pagar a corrida, foi mostrado pela matéria. O caso
aconteceu com a taxista Vanilde, que
acredita que seria assaltada se não fosse
à presença da câmera de segurança em
seu veículo. “A atitude dele foi típica
de alguém que queria levar o carro e
me assaltar”, afirmou a taxista.
Segundo o repórter, nas ruas de São
Paulo é praticamente impossível encontrar um taxista que nunca foi assaltado. O taxista Luiz, que já foi vítima
de criminosos quatro vezes, afirmou
não ter paz para trabalhar, e por isso
aderiu à câmera dentro do seu carro.
Na reportagem foi mostrado que,
além da câmera de segurança, o adesivo que avisa ao passageiro que está

sendo filmado também faz diferença,
já que inibe qualquer má intenção por
parte de bandidos.
As imagens captadas pelas câmeras
de segurança instaladas nos táxis foram mostradas pela reportagem. A gravação e o armazenamento de tudo o
que acontece dentro do carro é realizado em segundos, e a nitidez impressiona, mesmo em filmagens noturnas.
O repórter lembrou que, em um ano,
nenhum taxista que colocou a câmera
de segurança no carro foi assaltado.
Ao final da matéria Salomão Pereira, idealizador do projeto, foi entrevistado. Ele ressaltou a importância do
dispositivo de segurança para a categoria. “O taxista precisa ter a certeza
quando sai para o trabalho que irá
retornar para o seu lar no final do dia”.
Câmeras para táxis:
tecnologia aliada da segurança
A câmera de segurança para táxis
é simples, barata e pode ser instalada
em qualquer parte do mundo. As ima-

gens captadas são transmitidas em
tempo real para uma central, e não
ficam armazenadas dentro do carro,
o que proporciona mais segurança.
Todos os táxis equipados com a
câmera possuem um selo que informa os passageiros sobre a filmagem:
“Esse veículo está sendo monitorado,
com imagens transmitidas para uma
central”. Com isso, se uma pessoa
mal intencionada entrar no táxi desistirá de cometer o crime ao saber
que seu rosto será identificado com
facilidade.
Custo da instalação:
R$ 250 - parcelado em três
vezes sem juros.
Custo mensal de
armazenamento das
imagens - R$ 45.
Estamos cadastrando oficinas
especializadas em taxímetros de todo
o Brasil para a ampliação de nossos
centros de instalação.
Entre em contato: 11 5575-2653
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
Verifique as transferências de alvarás dos últimos dias. Se o seu nome está na lista,
procure o DTP (Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo máximo é de 30 dias.
DIÁRIO OFICIAL DE 13/01/15
2013-0.130.096-5 Ana Lucia Monteiro.
Transferência de alvará de estacionamento nº 019.764-27. Deferido.
2013-0.134.822-4 Edna Bitencourt
Queiroz Ferreira. Transferência de alvará de
estacionamento nº 007.279-20. Deferido.
2013-0.153.497-4 Fábio Ferreira da Silva Araujo. Transferência de alvará de estacionamento nº 013.649-28. Deferido.
2014-0.171.029-4 Elza Fernandes dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.965-24. Deferido.
2014-0.199.047-5 Therezinha da Silva
Mangiullo. Transferência de alvará de estacionamento nº 022.153-22. Deferido.
2014-0.201.038-5 Rogério Nascimento
de Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº 024.517-27. Deferido.
2014-0.204.012-8 Vandy Lopes da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 001.476-21. Deferido.
2014-0.204.453-0
Guilherme
Berkelmans. Transferência de alvará de
estacionamento nº 000.746-24. Deferido.
2014-0.204.897-8 Tânia Cristina Mora.
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.067-29. Deferido.
2014-0.216.469-2 Maria Virgília Oliveira Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 013.973-20. Deferido.
2014-0.221.575-0 Patrícia de Oliveira
Lobato Rosa. Transferência de alvará de
estacionamento nº 001.432-27. Deferido.
2014-0.225.762-3 José Salas Júnior.
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.206-24. Deferido.
2014-0.226.136-1 Miriam Nazário dos
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 009.999-20. Deferido.
2014-0.227.005-0 Maria José Ribeiro
dos Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 008.943-20. Deferido.
2014-0.230.262-9 Agnaldo Oliveira Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 005.787-20. Deferido.
2014-0.232.594-7 Osmar de Plácido.
Transferência de alvará de estacionamento nº 018.071-29. Deferido.
2014-0.232.937-3 Ricardo Ramos.
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.472-21. Deferido.
2014-0.235.228-6 José Muniz Brandão.
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.665-26. Deferido.
2014-0.236.042-4 Marino Alves Gomes.
Transferência de alvará de estacionamento nº 031.986-26. Deferido.
2014-0.242.351-5 Tito de Deus. Transferência de alvará de estacionamento nº
032.477-24. Deferido.
2014-0.244.674-4 Álvaro Gabriel Marques. Transferência de alvará de estacionamento nº 027.371-24. Deferido.
2014-0.245.571-9 Jose Amaro da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº 002.079-26. Deferido.
2014-0.245.665-0 Odair Andriolo.
Transferência de alvará de estacionamento nº 024.973-28. Deferido.
2014-0.256.788-6 Dionísio Pereira.
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.682-25. Deferido.
2014-0.257.573-0 Bruna Amaral Mar-

ques. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.961-23. Deferido.
2014-0.258.433-0 Pedrelina Maria Braga.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 040.545-20. Deferido.
2014-0.260.799-3 Getulio Nunes Vieira.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 027.094-22. Deferido.
2014-0.262.223-2 José Flávio Simioni.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 036.807-20. Deferido.
2014-0.264.605-0 Vandenberg Pereira de
Almeida Cruz. Transferência de alvará de
estacionamento nº 002.754-25. Deferido.
2014-0.267.439-9 José Cordeiro de
Almeida. Transferência de alvará de estacionamento nº 026.120-20. Deferido.
2014-0.269.061-0 Teodoro de Almeida.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 024.952-28. Deferido.
2014-0.269.689-9 Orivaldo Mendes de
Oliveira. Transferência de alvara de estacionamento nº 009.519-27. Deferido.
2014-0.269.808-5 Wagner Danilo
Henrique. Transferência de alvará de estacionamento nº 000.812-21. Deferido.
2014-0.271.937-6 Waldemar Thiago.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 020.301-28. Deferido.
2014-0.272.843-0 Celso Hanni. Transferência de alvará de estacionamento nº
015.000-23. Deferido.
2014-0.273.768-4 Mario Iruela Bustos.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 024.732-24. Deferido.
2014-0.273.878-8 João da Cruz Lopes da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 011.150-22. Deferido.
2014-0.274.878-3 Vanderlei Trofino.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 033.003-23. Deferido.
2014-0.276.756-7 Flori Duarte da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 021.463-20. Deferido.
2014-0.277.507-1 Jose Carlos Dadamo.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 013.432-20. Deferido.
2014-0.277.994-8 Jose Borges Neto.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 031.844-20. Deferido.
2014-0.278.311-2 Fernando Jose da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 030.967-26. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 15/01/15
2013-0.114.035-6 Juvenal José de Jesus.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 000.225-27. Deferido.
2013-0.214.702-8 Maria Isabel de Jesus
Teixeira. Transferência de alvará de estacionamento nº 022.923-27. Deferido.
2013-0.228.563-3 William Galeskas
Teodoro. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.969-29. Deferido.
2014-0.076.095-6 Vicentina Fernandes
dos Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 037.876-21. Deferido.
2014-0.145.093-4 Flavia Cristina
Toscano. Transferência de alvará de estacionamento nº 001.630-23. Deferido.
2014-0.164.259-0 Klinger Hermann
Polubriaginof da Silva. Transferência de alvará
de estacionamento nº 017.258-23. Deferido.
2014-0.179.039-5 Maria Cristina Vacc
Abreu da Silva. Transferência de alvará de

estacionamento nº 014.983-20. Deferido.
2014-0.183.174-1 Ademir Raimundo
Strutz. Transferência de alvará de estacionamento nº 006.510-28. Deferido.
2014-0.184.263-8 Creusa Diomedesse da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 008.968-29. Deferido.
2014-0.192.183-0 Luciano Aparecido Cardoso Sá. Transferência de alvará de estacionamento nº 013.060-22. Deferido.
2014-0.192.521-5 Alethea Patrícia Ferrari.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 014.376-23. Deferido.
2014-0.201.827-0 Rosa Maria da Rocha.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 011.449-28. Deferido.
2014-0.202.733-4 Rubens Ferreira. Transferência de alvará de estacionamento nº
032.579-24. Deferido.
2014-0.213.578-1 Mariano Ferreira de
Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº 023.875-22. Deferido.
2014-0.214.979-0 Ivonei Alves Cairis.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 004.409-22. Deferido.
2014-0.218.627-0 Jose Pestana da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 013.124-21. Deferido.
2014-0.225.271-0 Noel Caje do Nascimento. Transferência de alvará de estacionamento nº 025.386-28. Deferido.
2014-0.228.720-4 Flavio Lima de Souza.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 002.583-26. Deferido.
2014-0.234.480-1 Flavio Henrique de
Avelar. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.191-26. Deferido.
2014-0.235.100-0 Andre Vilarinho. Transferência de alvará de estacionamento nº
014.978-20. Deferido.
2014-0.235.189-1 Ubirajara Antonio
Spolidoro. Transferência de alvará de estacionamento nº 001.456-29. Deferido.
2014-0.237.056-0 Fernando Aparecido
Franchi. Transferência de alvará de estacionamento nº 018.356-29. Deferido.
2014-0.251.384-0 Wilson Elias Almeida.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 011.699-20. Deferido.
2014-0.253.287-0 Eduardo Jose de Oliveira Neto. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.724-29. Deferido.
2014-0.253.574-7 Ângela Bondariw
Evangelista. Transferência de alvará de estacionamento nº 004.065-20. Deferido.
2014-0.255.377-0 Anita Silva de Souza.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 010.762-21. Deferido.
2014-0.260.246-0 Pedro Valdir Vicalvi.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 005.558-27. Deferido.
2014-0.267.434-8 Manoelito Oliveira
Santos. Transferência de alvará de estacionamento nº 020.793-21. Deferido.
2014-0.270.319-4 Silas Paulo da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 007.861-28. Deferido.
2014-0.274.435-4 Roberto Boldin. Transferência de alvará de estacionamento nº
033.182-22. Deferido.
2014-0.277.194-7 Lazaro Fernandes de
Lima. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.911-29. Deferido.
2014-0.278.047-4 Paulo Cesar Pimentel.

Transferência de alvará de estacionamento nº 009.149-24. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 16/01/15
2013-0.225.330-8 Irene Piva de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.563-25. Deferido.
2014-0.178.681-9 Ercy Marques David.
Transferência de alvará de estacionamento nº 018.349-24. Deferido.
2014-0.203.931-6 José Francisco dos
Santos Filho. Transferência de alvará de
estacionamento nº 028.735-24. Deferido.
2014-0.209.623-9 Maria Sueli
Schnoeller. Transferência de alvará de estacionamento nº 023.439-24. Deferido.
2014-0.210.261-1 Marcelo Moraes Santa Maria. Transferência de alvará de estacionamento nº 031.861-21. Deferido.
2014-0.220.768-5 Leandro Oliveira
Domingues. Transferência de alvará de
estacionamento nº 016.943-24. Deferido.
2014-0.232.919-5 Carina Oliveira Reis.
Transferência de alvará de estacionamento nº 022.907-23. Deferido.
2014-0.239.877-4 Tatiana Galchin Moreno. Transferência de alvará de estacionamento nº 002.059-23. Deferido.
2014-0.245.969-2 Infancia Francisco da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 020.572-20. Deferido.
2014-0.256.783-5 José Geraldo Araujo
de Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº 003.758-29. Indeferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 19/01/15
2014-0.075.287-2 Cícera Francisca da
Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 020.516-21. Deferido.
2014-0.188.509-4 Vilma Duarte Cordeiro da Luz. Transferência de alvará de estacionamento nº 014.690-29. Deferido.
2014-0.237.365-8 Carlos Alberto Bayer.
Transferência de alvará de estacionamento nº 011.156-26. Deferido.
2014-0.239.261-0 Adenilson Goncalves
de Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº 021.261-25. Deferido.
2014-0.239.464-7 Newton Batista de
Souza. Transferência de alvará de estacionamento nº 040.325-27. Deferido.
2014-0.239.685-2 Orides Donizete
Garcia. Transferência de alvará de estacionamento nº 009.990-24. Deferido.
2014-0.240.748-0 Annita Arnulpho.
Transferência de alvará de estacionamento nº 018.556-20. Deferido.
2014-0.242.030-3 Noberto D Alfonso.
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.723-23. Deferido.
2014-0.242.140-7 Gustavo Cesar Maia.
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.010-25. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 23/01/15
2014-0.174.754-6 Maria de Fátima Zanin
da Silva. Transferência de alvará de estacionamento nº 024.166-20. Deferido.
2014-0.238.942-2 Andre Dante
Piotrovski. Transferência de alvará de estacionamento nº 007.684-21. Deferido.
2014-0.237.630-4 Valmir Madeleno
Zambrana. Transferência de alvará de estacionamento nº 026.687-25. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 24/01/15
2013-0.215.449-0 Redi Garcia de
Lucena. Transferência de alvará de estacionamento nº 024.758-20. Indeferido.
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Confira os veículos homologados
para o serviço de táxi em São Paulo
Visando elevar a qualidade do serviço, o Departamento de Transportes Públicos (DTP) tem homologado diversos modelos
de veículos para atuar no serviço de táxi de São Paulo. Confira as últimas homologações antes de comprar seu carro zero quilômetro:
DIÁRIO OFICIAL DE 19/01/15
Portaria nº 005/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CHEVROLET, Modelo
SPIN, Versão 1.8L AT ACT, Código DENATRAN 104658, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 006/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CHEVROLET, Modelo SPIN,
Versão 1.8L MT ACT, Código DENATRAN 104659, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias COMUM, COMUM RÁDIO, ESPECIAL E LUXO na Cidade de
São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no Diário Oficial mudanças estruturais
em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 15/01/15
Portaria nº 002/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº
2931 (CLP 12.10.023) para estacionamento de táxi comum, na Avenida do Café, lado ímpar, entre a Rua
Guatapará e a Av. Eng. Armando de
Arruda Pereira. 1º Segmento: capacidade para 1 vaga; 2º Segmento:
capacidade para 4 vagas;
Total do Ponto: capacidade para
5 vagas; índice de rotatividade igual
a 3 carros por vaga.
Portaria nº 003/15 - DTP. GAB.
Fixa, em caráter provisório e experimental o ponto privativo nº 1966
(CLP 24.00.084), para estacionamento de táxi comum, na Rua Conselheiro Crispiniano, lado ímpar, entre a Rua 24 de Maio e a Rua Barão
de Itapetininga, capacidade para 5
vagas e índice de rotatividade igual a
5,2 carros por vaga, totalizando 26
carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 20/01/15
Portaria nº 008/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº
2144 (C.L.P 24.00.155), para estacionamento de táxi, categoria comum,
na Rua Santo Antônio, do lado par
para o lado ímpar, entre a Praça da
Bandeira e o Viaduto Jacareí, capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,3 carros por
vaga totalizando 10 carros.
Portaria nº 009/15 - DTP. GAB.
Transfere e diminui o espaço físico do Ponto Livre (C.L.P

24.00.506), para estacionamento de
táxi, categoria comum rádio, na Rua
Abolição, passando para o lado contíguo à Praça General Craveiro Lopes,
entre a Rua Santo Antônio e a Rua
Jacareí, capacidade para 3 vagas.
Portaria nº 010/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1937
(C.L.P 12.02.008), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Rua Humaitá, do lado ímpar para o
lado par, entre a Rua Conselheiro
Carrão e a Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, capacidade para 3,3 carros
por vaga totalizando 13 carros.
Portaria nº 011/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto livre (C.L.P
12.02.502), para estacionamento de
táxi, categoria comum rádio, da Rua
Martiniano de Carvalho para a Rua
Monsenhor Passalacqua, entre a
Rua Maestro Cardim e a Rua
Martiniano de Carvalho, capacidade para 4 carros.
Portaria nº 012/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2743
(C.L.P 12.02.015), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Rua Martiniano de Carvalho, do lado
par para o lado ímpar, capacidade para
3 vagas, índice de rotatividade igual a
3 carros por vaga.
Portaria nº 013/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1567
(C.L.P 12.04.003), para estacionamento de táxi, categoria comum, na
Rua Martiniano de Carvalho, do lado
par para o lado ímpar, entre a Rua

Foto: Mario Sergio de Almeida

Capitão Mor Roque Barreto e a Rua
João Julião, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga, totalizando 10 carros.
Portaria nº 014/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 0006
(C.L.P 12.04.508), para estacionamento de táxi acessível, categoria comum rádio, da Praça Amadeu Amaral
para a Rua João Julião, lado par, capacidade para 3 vagas.
DIÁRIO OFICIAL DE 24/01/15
Portaria nº 17/15 - DTP. GAB.
Fixa, em caráter provisório e experimental o ponto privativo nº 1966
(CLP 24.00.084), para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua

Conselheiro Crispiniano, lado ímpar,
altura do nº 155, entre a Rua 24 e
Maio e a Rua Barão de Itapetininga,
capacidade para 5 vagas e índice de
rotatividade igual a 5,2 carros por
vaga totalizando 26 carros.
Portaria nº 016/15 – DTP. GAB.
Fixa em caráter provisório experimental o ponto privativo nº 3021,
(C.L.P. 17.10.087-0) para estacionamento de táxi, categoria comum,
na Rua Lee Forest, lado par, entre a Rua Willian Kelvim e a Av.
Eng. Luiz Carlos Berrini, capacidade de 7 vagas, índice de
rotatividade de 2,28 carros por vaga,
capacidade total para 16 carros.
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Quedas de árvores sobre os
carros: os seguros cobrem?
Com um grande número de árvores
condenadas em SP, ter seguro é indispensável
Foto: Divulgação

As fortes chuvas de verão que
estão caindo na cidade de São
Paulo trazem um problema recorrente: as quedas de árvores.
Esses acidentes colocam em risco a vida de pessoas, danificam a
rede elétrica ocasionando cortes
de energia e também geram prejuízos materiais. Mas, o seguro
de automóveis indeniza as vítimas de árvores caídas?
A resposta é: depende do tipo
de apólice. Para garantir a cobertura contra queda de árvores o
proprietário deve contratar a opção “seguro total”, que é um contrato mais completo e contempla
diversos imprevistos. Em caso de
dúvida, o correto é consultar o
corretor de seguros.
Apesar de ser um evento difí-

cil de se prever, é importante estar atento nessa época do ano
aos locais de estacionamento.
O ideal é evitar deixar o carro
parado próximo a árvores de
grande porte. Aguardar a chuva
forte passar e só depois trafegar pela cidade também é recomendado.
Somente com seguro seu
patrimônio está garantido
Não perca o seu patrimônio.
Procure hoje mesmo a GNC, Gente Nossa Corretora de Seguros, e
faça uma cotação. A GNC é especializada em seguros de veículos,
residência, saúde e vida.
Garanta o melhor negócio. Possuímos uma estrutura capacitada a
dar todo o suporte que o taxista
precisa no momento do sinistro.

GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E CREDIBILIDADE
SOLICITE SUA COTAÇÃO PESSOALMENTE,
POR TELEFONE OU E-MAIL

Rua Dr. Bacelar 21 - Vila Clementino (ao lado do sindicato dos taxistas)
Telefone: 11 5572-3000/ E-mail: gnc@gncseguros.com.br
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Conversões para GNV
aumentam

18,4%

em 2014

Foto: Mario Sergio de Almeida

Segundo dados da
Comgás, o número de veículos convertidos para
GNV (Gás Natural Veicular) apresentou um aumento de 18,4% em 2014, em
comparação ao ano de
2013.
A economia do combustível, comparado com o
consumo e preço do álcool
e gasolina, vem contribuindo para o aumento das conversões. Os taxistas
são os maiores consumidores de GNV, já que um táxi chega a rodar cerca
de 250 quilômetros por dia.
A Comgás, maior distribuidora de gás canalizado do país, acredita que o
aumento do preço dos combustíveis aponta para um cenário favorável ao
GNV em 2015.

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
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 solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
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.
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Baixe o aplicativo

TAXISP
e melhore seu
faturamento
O TAXISP é gratuito
para taxistas e passageiros

O aplicativo TAXISP, desenvolvido por Salomão Pereira em parceria
com a empresa de tecnologia You
Mobi, foi criado para melhorar o
faturamento dos taxistas. Para combater a ilegalidade que prejudica a categoria, os taxistas cadastrados no
TAXISP precisam apresentar o
condutax e o alvará de estacionamen-

to, dentro da validade.
O app é gratuito para taxistas e
também para os passageiros, e está
disponível para celulares e tablets
com Android e iOS. Possui uma linguagem simples e intuitiva, sendo facilmente utilizado inclusive por pessoas que não possuem familiaridade
com a tecnologia.

É simples se cadastrar no TAXISP.
Escolha uma das opções:
* Baixe o TAXISP pela Apple Store ou Google Play e utilize o menu de
cadastro do próprio aplicativo;
* Preencha o formulário de cadastro na página www.taxisp.com.br;
* Envie um e-mail com todos os seus dados para
taxisp@youmobi.com.br;
* Compareça pessoalmente na Coopetasp,
na Rua Napoleão de Barros 20, Vila Mariana.
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Bandido diz que já
“furou” outro taxista
Câmeras de segurança flagraram a dupla de assaltantes.
Seguindo orientação da polícia, a vítima será identificada pelas iniciais.
Foto: Divulgação

Na madrugada de 11 de janeiro o taxista M.S.A. esperava passageiros próximo a uma casa noturna no bairro da Barra Funda. Às
3h da madrugada um casal se aproximou, e pediu uma corrida para outra casa
noturna, no centro. Mesmo um pouco
desconfiado o taxista aceitou levá-los, e
acabou sendo vítima de um assalto.
“Eles entraram como passageiros normais, estavam bem vestidos
e pediram que eu os levasse para
o centro. Chegando em frente à
essa outra balada o rapaz disse que
mudou de ideia, e me passou um

outro endereço. No caminho, pediram para parar e me assaltaram”,
lembrou o taxista.
O assaltante, que sentou no banco da frente, estava armado com um
tipo de canivete e ameaçou o taxista.
A moça, que M.S.A. desconfia ser
travesti, prendeu o taxista no banco
segurando-o pelo cinto de segurança. Eles pegaram o celular da vítima
e R$ 160, mas não ficaram satisfeitos e exigiram mais.
“Até aquele momento eu mantive
a calma e fiz tudo o que eles me disseram. Mas, eu não tinha mais di-

Em Ribeirão Preto, taxista
de 71 anos é assassinado
O corpo de José Quirino Neto, de 71 anos, taxista da cidade de Ribeirão
Preto, no interior de São Paulo, foi localizado na tarde de 1º de janeiro em um
matagal. A polícia suspeita de latrocínio, já que o táxi da vítima estava sem
diversos acessórios.
O taxista estava desaparecido há dois dias, e uma denúncia anônima levou
a polícia ao local do crime. José estava com um corte no pescoço, mas a
causa da morte será determinada por exames de necropsia.

Passageiro esfaqueia e morde
taxista em Campo Grande
O taxista Alicio Dias da Rocha, de
52 anos, foi esfaqueado e mordido
por um passageiro na madrugada de
7 de janeiro em Campo Grande,
Mato Grosso do Sul. Cristiano Marcos Moreira, de 34 anos, suspeito do

crime, não soube explicar à polícia a
motivação do crime.
A vítima foi levada para o hospital e
passa bem. O caso foi registrado na delegacia como lesão corporal dolosa, e o suspeito está à disposição da justiça.

nheiro e o rapaz estava descontrolado. Ele disse que iria contar até
cinco para que eu arranjasse mais
dinheiro, ou iria me furar como fez
com o outro lá embaixo”.
Nesse momento o taxista gritou
que não estava com mais nada de
valor no carro, e apelou para a proteção divina falando o nome de Jesus. O assaltante perguntou se ele
era evangélico, ficou mais calmo e
disse que iria embora. “Eles saíram
do carro e o bandido me pediu que
orasse para que o demônio o deixasse”, afirma a vítima.

Esse seria mais um caso de assalto
como tantos outros que ocorrem em
São Paulo, se não fosse pelo assaltante dizer que havia “furado” outro
taxista próximo aquele local. “Por isso,
peço que a categoria fique atenta a um
rapaz alto, musculoso e bem vestido,
acompanhado de uma travesti alta e
magra. Eles podem ter feito mais vítimas”, lembrou M.S.A.
O caso foi registrado na 23º delegacia de polícia. Até o fechamento
dessa edição a Secretaria de Segurança Pública não informou o andamento da investigação.

Taxista e passageiro são
assassinados em Fortaleza

Taxista é obrigado por criminosos
a transportar os corpos
de duas mulheres

Edilson Bernardo, taxista de 44
anos, foi morto a tiros juntamente com
um passageiro na tarde de 15 de janeiro em Fortaleza. Os dois criminosos fugiram em uma moto. Um segundo passageiro que estava no táxi não
teve ferimentos.
De acordo com a polícia os criminosos queriam matar um dos passageiros e acertaram o taxista. A investigação segue em segredo, e os nomes
do sobrevivente e dos suspeitos não
foram divulgados.

Um taxista de Salvador (Bahia) foi
abordado por quatro homens armados,
que o obrigaram a transportar os corpos de duas mulheres. O caso aconteceu na madrugada de 17 de janeiro.
O taxista afirmou à polícia que os
homens o ameaçaram, colocaram os
dois corpos no porta malas do carro
e indicaram o lugar da desova. A testemunha prestou depoimento e foi liberada, e as vítimas, que aparentam
ter entre 23 e 25 anos, ainda não foram identificadas.

Taxista é executado em suspeita de latrocínio no DF
O corpo do taxista José Leudomar Silva, de 53 anos, foi encontrado em 18
de janeiro no Distrito Federal. Ele levou um único tiro na axila, e a polícia
suspeita de latrocínio (roubo seguido de morte). O táxi foi abandonado em
frente ao aeroporto.
José estava com R$ 3 mil no carro, dinheiro ganho em um consórcio realizado entre os taxistas. Além do dinheiro, os assassinos levaram dois celulares.
A polícia investiga porque o GPS do carro parou de funcionar no meio do
trajeto, e não mostrou onde o crime foi cometido.
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SMT afirma que tabela de
reajuste de táxis está correta
Vários taxistas entraram em
Folha do Motorista informando

O

reajuste das tarifas de táxis em São Pau
lo, em vigor desde 06 de janeiro, vem ge
rando discussão entre os taxistas. Além do
percentual de 9,8% não ter agradado a maioria, os
profissionais afirmam que alguns valores constantes na tabela divulgada pela Secretaria Municipal de Transportes (SMT) estão incorretos, com
“Quando peguei a tabela notei que está toda
errada. Ao ligar para o sindicato para reclamar
tive que ouvir uma explicação furada do atendente
subestimando minha inteligência. Não podemos
permitir que ao aferirmos os taxímetros os valores
sejam como os que estão descritos na tabela.
Apenas o valor da bandeirada está correto, e todos os demais estão hora com 8%, hora abaixo
disto. A SMT está nos chamando de burros ao
divulgar esta tabela com erros grotescos.
Cássio A. da Nóbrega

Acho que não sou o primeiro nem o único a
contato com a
discutir a questão. A tabela fornecida, ou
melhor, paga por nós, não confere aos 9,8% de
erros nos valores
reajuste. Se somarmos o valor de R$ 50 a 9,8%
chegaríamos a R$ 54,90, e não ao apresentado
na tabela de R$ 53,97. O aumento real na tabela
é de 7,9%. E agora?
o que marca no taxímetro, e
Anderson Yamaniha
índices reajustado.
O jornal Folha do Motorista
entrou em contato com a SMT. Em nota, a secretaria afirmou que não há erro na
tabela distribuída, e disse que o cálculo dos valores é feito a partir do fator de
conversão 1,0794, que não leva em conta somente o reajuste da bandeirada.
O fator de conversão corresponde ao percentual de aumento em uma corrida média,
que associa os custos que compõem o valor de bandeirada, a tariAo pegar a tabela e fazer o cálculo do
fa quilométrica (quilômetro roda- percentual de aumento irrisório, notei erros. Por
do) e a tarifa horária (hora parada). exemplo, ao fazer uma corrida de R$ 50, a tabela
Segundo a SMT, basta o autoriza a cobrança de R$ 53,97, quando na realidade o valor deveria ser R$ 54,90.
taxista multiplicar o valor
Sei que pode representar um valor mínimo de
final da corrida marcado
divergência, mas esse é apenas um cálculo de uma
no taxímetro pelo fator
corrida. Temos que analisar esse déficit no fim do
de conversão 1,0794 para
encontrar os números informa- dia, no fim do mês e até o próximo aumento. Será
dos na tabela. O resultado desta que isso vai ser corrigido na aferição dos taxímeconta é o preço final atualizado tros, ou vamos assumir mais esse prejuízo?
Pedro Aparecido de Souza
da corrida

Inventários com erros podem levar à perda
do alvará, além de gastos com advogados
Procure o atendimento jurídico da Coopetasp e tire suas dúvidas
dade remunerada. Após este prazo é
exigido o inventário, que leva tempo
para ser finalizado.
De acordo com a lei 7.329 a transferência de alvará deve ser finalizada
em até três anos. Depois desse tempo
o alvará entra em processo de caducidade, e são poucas as famílias que têm
essa informação. Para antecipar a
transferência o advogado, após dar
entrada no inventário, pode solicitar ao
juiz um alvará judicial.
A Coopetasp possui um departamento jurídico especializado em inventários de taxistas. “Todos os inventários realizados pelos advogados da
Coopetasp não apresentaram problemas com a transferência. Uma palavra
incorreta faz diferença em todo o

processo”, alertou Salomão Pereira.
O departamento jurídico atende
taxistas que não são associados, e pessoas sem vínculo com a profissão. Os
advogados realizam trabalhos em diversas áreas do direito, como acidentes, di-

Foto: Mario Sergio de Almeida

Muitas famílias de taxistas falecidos correm o risco de perder definitivamente o alvará por erro no inventário, finalizado em cartório ou por
vias judiciais. A cada dez inventários
que chegam à Coopetasp (Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de
São Paulo), oito apresentam erros que
não permitem a transferência. Para
evitar que isso aconteça, é importante
contratar
advogados
especializados na categoria.
Após, no máximo, 30 dias do falecimento do titular a família deve procurar o DTP (Departamento de
Transportes Públicos) e indicar um segundo condutor, que possua
Condutax e CNH que indique ativi-

vórcios, danos morais, entre outros.
O atendimento jurídico da
Coopetasp atende apenas com hora
marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana - Telefone: 2081-1015
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Para descontrair...
Três homens acharam uma lâmpada mágica, e o gênio falou:
vocês têm três desejos.
O primeiro homem disse: “eu quero ser o
homem mais bonito do mundo”.
Plim! Ele se transformou no homem mais lindo do mundo.
O segundo disse: “eu quero ser o homem mais rico do mundo”.
Plim! Ele se transformou no homem mais rico do mundo.
Então o terceiro disse: “eu quero ser o
homem mais inteligente do mundo.
Plim! O gênio o transformou em uma mulher!

Farfalle com tomate seco

Oferecimento: Adria
Ingredientes
200 g de tomate seco
4 colheres (sopa) de azeite
1 cebola cortada em pétalas
1 colher (sopa) de alcaparras
½ xícara (chá) de ervas picadas (manjericão, salsa e orégano fresco)
Queijo parmesão ralado a gosto
½ embalagem de macarrão tipo Farfalle (250 g)
½ colher (sopa) de sal
Pique o tomate seco e as alcaparras. Misture as ervas e reserve.
Aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o tomate seco junto com as
alcaparras e as ervas e deixe aquecer por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe e
reserve.
Ferva três litros de água com sal, cozinhe a massa durante o tempo indicado na
embalagem, escorra e acrescente ao refogado. Misture bem e sirva acompanhado do parmesão.
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Sua idéia pode ser importante
para a cidade de São Paulo
Todas as sugestões serão
analisadas e poderão virar lei
Foto: Mario Sergio de Almeida

Você, que roda pelas ruas e avenidas da cidade e enfrenta os mais
variados problemas, envie suas ideias
para o futuro vereador Salomão Pereira. Suas sugestões para a melhoria
de São Paulo podem se tornar lei.
Os assuntos não precisam ser relacionados apenas à categoria taxista.
Salomão irá analisar pessoalmente

todas as ideias e, se o tema for interessante, será elaborado um projeto.
O vereador irá dar o crédito na tribuna da Câmara Municipal ao
idealizador.
Não se preocupe com a redação
do texto, e faça valer o seu direito
de cidadão. Você poderá ser condecorado com uma medalha de
honra ou troféu caso sua sugestão
seja aproveitada.
Salomão já possui vários projetos
prontos para serem apresentados
Salomão Pereira, que toma posse
como vereador em março, já possui preparado vários projetos em
favor dos taxistas e do povo da cidade. Nos próximos dois anos a
categoria terá na Câmara Municipal um representante que realmente

conhece seus problemas.
“Os projetos que irei apresentar
visam à melhoria do sistema de transporte individual de passageiros em
nossa cidade. Estou assumindo para
representar os 23.174 votos de confiança que recebi, e espero contar com
o apoio dos taxistas”, afirmou o futuro
vereador.
De acordo com Salomão, a gestão
pública só respeita o protesto. “Os 35
mil taxistas de São Paulo, unidos, têm
o poder de decisão. Não podemos
aceitar, depois de quatro anos sem reajuste de tarifa com uma defasagem de
30%, que o prefeito apresente apenas
9,8% de aumento”.
O vereador afirma que dará o apoio
político necessário e irá intermediar negociações, mas talvez seja necessária
a mobilização da categoria. Porém,
nesse caso, a responsabilidade passa
a ser do representante sindical.
“Com essa tarifa o taxista não tem

condições de viver dignamente com
sua família. Apenas com um plano de
saúde para esposa e dois filhos ele
irá pagar, no mínimo, R$ 1.500 de
mensalidade. A saúde pública é um
lixo, e quem não tem plano de saúde
morre nas macas dos hospitais”, lembrou Salomão.
Ainda segundo o vereador, os
taxistas procuram melhorar sua ferramenta de trabalho para não ter problemas com a fiscalização do DTP, e
por isso têm gastos elevados de manutenção. Ainda assim, após quatro
anos de silêncio, recebem um reajuste de tarifa abaixo da inflação.
Entre em contato com a redação
da Folha do Motorista e dê suas sugestões sobre a mobilidade urbana,
segurança, táxis clandestinos e projetos de lei:
redação.motorista@terra.com.br
(11) 5575-2653
Rua Dr. Bacelar 47

Toda a frota de ônibus de
SP terá ar condicionado
Portaria foi publicada em 22
de janeiro no Diário Oficial
Com o intenso calor que está atingindo São Paulo nesse
verão, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) decidiu
tomar uma medida para beneficiar os usuários do transporte
coletivo. Foi publicada em 22 de janeiro a Portaria 009/15,
que determina a instalação de ar condicionado em toda a frota
de ônibus da cidade.
Segundo a Portaria a SMT pretende garantir aos cidadãos
condições dignas de locomoção, maior conforto e segurança.
À São Paulo Transportes (SPTrans) caberá estabelecer os
critérios e prazos para viabilizar o cumprimento da medida.
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Moro no município de Camacan,
na Bahia, e sou taxista desde 2011.
Como faço para comprar um veículo
zero quilômetro? Quais os passos
que devo seguir? Em relação ao pagamento do INSS, fui registrado há
apenas um mês. Mesmo assim posso
conseguir as isenções de IPI e
ICMS?
Antonio Carlos – taxista
Para o beneficio é necessário
que esteja contribuindo com a previdência por, no mínimo, seis meses.
Dirija-se à prefeitura de sua cidade e solicite uma certidão comprovando que você é taxista. São
necessárias duas certidões: uma

para a isenção do IPI e outra para a
isenção do ICMS.
Com esses documentos procure
um despachante para preencher os
anexos que constam no site da Receita Federal. Depois verifique em
sua cidade o posto da Receita Federal para dar entrada nestes documentos.
Com a cópia da autorização da Receita Federal, dirija-se
até o posto da Receita Estadual que
atende o seu município para que
esse documento seja carimbado.
Após esses passos é só procurar
uma concessionária e adquirir o carro de sua preferência.
Salomão Pereira – editor da
Folha do Motorista

Sou permissionário titular em Mercês, município de Minas Gerais, e
pretendo ter um motorista auxiliar de acordo com a lei 6094/74. Preciso de
um modelo de contrato para me resguardar perante a justiça trabalhista. Podem me fornecer?
Mario Donizete de Melo - taxista
Para adquirir esse documento favor enviar e-mail para
atendimento@coopetasp.com.br, ou ligar para (11) 2081-1015.
Salomão Pereira – editor da Folha do Motorista

Sou esposa de taxista, e o que falta
realmente é um aumento de tarifa
para que possamos viver dignamente. Hoje, com todas as despesas familiares, vistorias e reparos no carro
o taxista está precisando de uma ótima notícia para 2015. Também precisamos de sorteios de pontos, para
que quem não tem ponto possa ter o
seu local de trabalho.
Simone Oliveira
Lamento que a classe taxista
venha sendo mal representada.

Concordo que é necessário um aumento de tarifa, afinal, os taxistas
trabalham sem reajuste por um período muito longo. Tudo aumentou,
e o que mais pesa para a categoria é
a manutenção do carro.
A boa notícia que posso lhe
dar é que em 2015 assumirei o cargo de vereador da cidade de São
Paulo, e vou trabalhar incessantemente pela categoria.
Salomão Pereira – editor da
Folha do Motorista
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Moro em Natal (RN) e gostaria de receber informações sobre a instalação de câmeras em táxis. Trabalhamos com sistemas de CFTV aqui, e achamos interessante seu projeto para a segurança dos taxistas.
Vamos instalar as câmeras nos táxis em Natal, João Pessoa, Fortaleza,
Mossoró e Campina Grande. Gostaria que fosse feito contato para darmos
andamento a esse importante projeto.
Robinson da Silva Reis
O sistema de câmeras para táxis pode ser instalado em qualquer
lugar do Brasil. O investimento é muito baixo para que você possa oferecer aos taxistas e instalar nas cidades citadas.
As imagens podem ser armazenadas em nosso servidor, e você poderá acompanhar todos os taxistas em tempo real.
Entre em contato com Edson Simizo, da empresa de tecnologia
Cerruns: edson@cerruns.com.br.
Salomão Pereira – editor da Folha do Motorista

Parabenizo pela edição 731 da
Folha do Motorista recebida em meu
ponto (756 - Shopping Eldorado).
Quando recebi a notícia do aumento
fiquei contente, pois estamos há muito
tempo sem correção dos valores e sinto que meu poder de compra está ano
a ano diminuindo, visto que tudo aumentou neste período.
O resultado não poderia ser outro
senão trabalhar um número de horas
cada vez maior para poder manter as
despesas da casa e dar o mínimo de
conforto para minha família. Porém,
trabalhar mais não resultou em faturar
mais. Ou seja, trabalhei mais para pa-

gar as contas. Apenas isto.
Fiquei frustrado ao saber o
percentual do reajuste 9,8% (uma esmola). Isto é uma vergonha e um desrespeito com nossa categoria.
A impressão é que não foi feita uma
reunião entre a prefeitura e nossos representantes para definir qual seria o
reajuste. O prefeito deu a canetada e
pronto! Precisamos nos mobilizar e
cobrar urgentemente uma revisão deste reajuste.
Conto contigo Salomão, para nos
defender na Câmara e apresentar projetos para nossa categoria.
Cássio A. da Nóbrega - taxista
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Ipem dá quinze dias para
aferir quase 34 mil táxis
Após a alteração os taxistas devem
deixar de usar a tabela de conversão
Foram publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 17
de janeiro as datas para a mudança
de tarifa nos taxímetros. O prazo se
iniciou em 26 de janeiro, e os táxis
acessíveis têm até o dia 30 deste mês
para a alteração. Já para as categorias
comum, comum rádio, especial e luxo o
prazo se encerra em 13 de fevereiro.
O serviço será realizado pelas oficinas credenciadas e aferido pelo
IPEM SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), den-

tro do período de atendimento aos
taxistas durante a verificação anual de
taxímetros, obrigatória a todas as categorias de táxi.
Após a mudança de tarifa nas oficinas credenciadas o taxista não poderá utilizar mais a tabela de conversão de preços, e deverá aferir o taxímetro, agendando o atendimento no
posto de verificação do IPEM SP. O
agendamento é feito pelo site
www.ipem.sp.gov.br.
Além disso, no taxímetro será obriFotos: Mario Sergio de Almeida

No primeiro dia,
oficinas
credenciadas
pelo Ipem ficaram
lotadas
No dia 26 de janeiro, início do prazo estabelecido pelo
Ipem para a verificação dos taxímetros, as oficinas
credenciadas ficaram lotadas de taxistas. Muitos chegaram
antes das 5h da manhã, e às 11h ainda não tinham sido
atendidos.
Salomão Pereira afirmou que esse problema era
previsto, e poderia ter sido evitado caso o prazo dado pelo
Ipem fosse maior. “São Paulo possui uma frota de 33.987
táxis, e apenas 15 dias para a verificação é muito pouco.
Esse tempo deveria ser de, no mínimo, 45 dias”.

gatório o uso do lacre numerado na cor
verde, a fixação do selo “reparado” e
na parte interna do para-brisa uma etiqueta adesiva, informando o consumidor sobre a nova tarifa e proibindo o
uso da tabela de conversão.
Os taxistas autuados por trafegar
com o taxímetro irregular têm dez dias
para apresentar defesa ao órgão. As
multas podem variar de R$ 500 a R$
5 mil, dobrando na reincidência.
Ao IPEM o taxista deve apresentar os seguintes documentos no ato da

verificação: alvará de estacionamento, certificado de propriedade do veículo, certificado de verificação do
IPEM referente ao último exercício,
guia de serviço fornecida por oficina
credenciada, comprovante de residência e GRU quitada.
Posto de verificação de taxímetro:
Rua Secundino Domingues 415/
443 - Vila Alpina
11 2024-0483/ 2154-5065
Segunda a sexta - das 8h às 16h
(exceto feriados)
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Associe-se à COOPETASP e
tenha uma série de vantagens
A Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi em São Paulo) é uma cooperativa que tem o objetivo de auxiliar os taxistas e seus familiares em todas as questões profissionais. Além disso, seus associados contam com inúmeras
vantagens e benefícios que facilitam o dia a dia. Com união, somos mais fortes!

Os associados contam
também com convênios
Foto: Mario Sergio de Almeida

Atendimento médico
Clínica São Francisco (todas as
especialidades):
Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.
Rua Imbaúba, 78 - Pari.
Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.
Consulta: R$ 70 para associado, esposa e filhos, com direito a incluir
até seis dependentes, sem carência de idade.
Exames: 50% de desconto, com resultados analisados pelos médicos
da clínica.
Cartão Magnético que dá direito a atendimento em um dos três endereços, com validade de um ano: titular R$ 20 e dependente R$ 10.
Atendimento odontológico
Clínica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora
marcada gratuitos. Preço especial para tratamento. Atendimento para o
titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 – Santana - Telefones: 2362-1922/ 20991922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários
para taxistas e formas especiais de pagamento.

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal
(na hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda
(na hora)
* Carta de lucro cessante
(na hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento
(pelo Banco do Brasil, Caixa

Econômica ou bancos privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil
* Atendimento jurídico
(com hora marcada)
* Recursos de multas
* Despachante
* Renovação de cadastro
* CNH e CFC
* Folhas corridas

Carta de rendimento para a
compra do carro 0 km ou
lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
Os inadimplentes pagarão uma taxa de
serviço, e o documento é liberado na hora.

Nota Fiscal Eletrônica
Se a empresa que você
atende exige nota fiscal eletrônica,
procure
a
Coopetasp. A condição de

pagamento é a acordada entre o taxista e a empresa.
Cobramos uma taxa de serviço.

Clube Plêiades Parque Aquático
Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, campos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, restaurante, lanchonetes, playground e estacionamento gratuito.
Mensalidade familiar: R$ 47,10 (inclui o cooperado, conjugue, filhos e
netos menores de 21 anos) + Carteirinha individual: R$ 10 (pago uma
única vez).

Pontuação na CNH
Se você estourou a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação e
recebeu notificação do Detran, não deixe o seu processo correr a revelia.
Apresente defesa para reduzir sua penalidade.
Não há meios legais de exclusão de pontos; é necessário o cumprimento de
penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para formular recurso.
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A Coopetasp oferece três categorias de planos para associação: três, seis e
12 meses, com mensalidades a partir de R$ 33, mais taxa bancária.
Compareça em 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). Aceitamos cartão de crédito, boleto bancário, débito em conta corrente ou transferência bancária.
Conforme assegura a Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou se manter associado. Atendemos também os não-sócios.

Página 28

FOLHA DO MOTORISTA

de 27/01 a 09 de fevereiro de 2015

de 27/01 a 09 de fevereiro de 2015

FOLHA DO MOTORISTA

Página 29

Página 30

FOLHA DO MOTORISTA

de 27/01 a 09 de fevereiro de 2015

São Paulo 461 anos: a
fundação da grande metrópole
Um pouco de história para os taxistas,
que também são guias turísticos da cidade
Em 17 de dezembro de
1548 o rei de Portugal, Dom
João, nomeou Thomé de
Sousa Governador do Brasil. Junto com Thomé de
Souza chegaram os primeiros padres jesuítas ao
nosso país.
Dando continuidade à
exploração da terra e em
busca de novos povos para
evangelizar, o padre jesuíta
Manoel da Nóbrega e o
noviço José de Anchieta escalaram a Serra do Mar e
chegaram ao planalto de
Piratininga. Em cartas enviadas a Portugal, os padres
relatam que encontraram
“uma terra mui sadia, fresca
e de boas águas”.
Os religiosos ergueram
um barracão de taipa de pilão, que serviria como colégio, numa pequena colina
próxima
aos
rios

POEMA EM
HOMENAGEM AO
ANIVERSÁRIO DE
SÃO PAULO

Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de
janeiro de 1554. Ao redor do colégio
começou a se formar uma povoação
de índios convertidos, jesuítas e colonizadores.
Em 1560 o povoado é elevado a
categoria de “Vila de São Paulo de
Piratininga”. Nesse mesmo ano é criada
sua Câmara Municipal, chamada de
“Casa do Conselho”, e também a “Confraria da Misericórdia de São Paulo”, atual
Santa Casa de Misericórdia.
No século XVII as atividades econômicas da vila limitavam-se à agricultura de subsistência. A produção de
açúcar não tinha grande desenvolvimento, embora crescessem outros cultivos nos arredores, como o de trigo,
mandioca e milho, além da criação de
gado. São Paulo permanecia como um
núcleo de povoamento pobre e isolado
das áreas mais dinâmicas da colônia.
Os paulistas começaram então a
organizar as bandeiras, grandes expedições que partiam em direção aos ser-

tões inexplorados da colônia, em busca de mão-de-obra indígena, pedras e
metais preciosos.
A descoberta de ouro pelos bandeirantes, onde hoje está o estado de
Minas Gerais, despertou a atenção do
reino português sobre a vila, já que São
Paulo concentrava a partida das expedições. Por isso, em 1709, São Paulo
substitui São Vicente como sede administrativa da capitania (que tem seu
nome alterado para Capitania de São
Paulo e Minas de Ouro). Em 1711, São
Paulo é elevada a cidade.
A transferência da Família Real Portuguesa para o Rio de Janeiro dá novo
alento à economia paulista. Há prosperidade com a plantação da cana-deaçúcar e o desenvolvimento do comércio. Cresce também a importância política, e São Paulo serve de palco para
um grande acontecimento: às margens
do riacho do Ipiranga, Dom Pedro I
proclamou a independência do Brasil.
Nas primeiras décadas do século
XIX o café começou a ser cultivado

em São Paulo, enriquecendo
a cidade. Os setores de comércio e de serviços aumentam consideravelmente, e observa-se a formação de uma
expressiva burguesia. Em
1872 são instalados os serviços de abastecimento de água,
esgoto e iluminação a gás, e é
criado o sistema de transporte
com bondes de tração animal. Em 1884, começam a
funcionar as primeiras linhas telefônicas.
Com o crescimento industrial da cidade no século XX,
a área urbanizada passou a aumentar em ritmos acelerados.
Quase cinco séculos depois, o
povoado de Piratininga se
transformou numa cidade de
11 milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam apenas
as fundações da construção
feita pelos padres e índios no
Pátio do Colégio.

Quero falar de uma grande metrópole
Que tem menos defeito e mais qualidade
Se você mora ou não mora em São Paulo.
Tem que respeitar esta cidade

Gente que dorme na calçada
Outros andam falando sozinho
Na esperança de uma vida melhor
Está difícil encontrar esse caminho

Completa quatrocentos e sessenta e um anos
Não foi tão bem planejada
Hoje sofre as consequências
Nos dias de chuvaradas

Fundada pelos bandeirantes
É o que consta no livro de história
Quem leu e conhece a verdade
Ficará sempre na memória

Esta cidade que não para
De dia, de noite e de madrugada.
Gente triste, gente feliz.
Nesta paulicéia desvairada

Na construção desta cidade
Trabalhou e trabalha gente de todo o Brasil
Tem seus grandes arranhas céus
Quem te vê quem te viu.
Ari Lopes da Fonseca - taxista
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Taxistas do RJ podem usar
bandeira 2 em ladeiras
A cobrança extra é permitida desde 1970
Turistas e os próprios moradores
da cidade estranham, mas a determinação existe desde 1970: em ladeiras íngremes, os 33mil taxistas do Rio
de Janeiro são autorizados a alterar
o taxímetro para a bandeira 2. A me-

Foto: Cláudio Rangel

dida é válida para qualquer horário.
O valor do quilômetro rodado com
a bandeira 2 é 20% maior que o da
bandeira 1. A cobrança é regulamentada pelo Código Disciplinar do Sistema de Táxis, de dezembro de 2013,

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

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
www.pescapneus.com.br
Tarnsfiro alvara no Bras F: 9.86344460 (tim) / 9.9658-5890 (vivo) c/
Jorge.
Alugue-me seu alvara já possuo
veiculo, zn sul – particular F: 9.93919898 (claro) c/ Jose.
Alugue
seu
Alvará
Nos procure, temos as melhores
condições, aluguel garantido e a
melhor
luva
do
mercado.
Tels.: (11) 7726-4620/7820-4320.
Vendo taxi completo Corolla 13/14 pto
livre F: 9.9939-7834 / 7857-9290 c/
Marcio.
Vendo titulo Ligue taxi R$ 4.500,00
ou troco por titulo radio taxi que possa
trabalhar 2 motoristas F: 9.9579-3088
c/ Julio.
Eu, Severino Fernandes Urbano,
declaro que fui furtado as cartas de
IPI e ICMS n° do processo 11610721856-2014-64 N° B.O 11455/
2014.
Vendo LIVINA 2012 e alugo Alvará 7726-4620.
Transfiro alvará com ponto no
Shopping D, Tel: 98554-5050 C/
Oliveira.
Vende-se Master 2014 ja com
serviço - 2014 - R$81.000
Detalhes do veículo: Categoria:
Caminhonete Ano:2014
Combustivel: Diesel
Quilometragem 136.000
Veiculo agregado em uma transportadora com
diaria de R$ 260,00 por saida,e mais R$ 4,00
por entrega na grande são paulo, e contrato
com uma empresa que administra frigobar de
hoteis , carregamento e taboão da serra, sp e
entregas em BH , Curitiba, Londrina, Foz do
iguaçu e poços de caldas. nesta retirada bruta
de 7.000,00.
Licenciada ate mes10/2015

Fone: 94738-2592/ 99698-1122
c/ José Alberto

Locação – Administração e Consultoria,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 – Mooca
– F: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Alugamos seu alvara e fazemos
administração, aluguel garantido,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 – Mooca
– F: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Transferencia de alvara, Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno, 2181
– sala 3 – Mooca – F: 3637-5768 /
9.8585-5988.
Alugo alvara e Vendo carro zero,
consulte Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala 3 – Mooca
– F: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Vendo Meriva 2005 c/ponto Antonio
Carlos c/ Augusta, pto 24hs. R$ 180 mil
F: 9.7754-2601 c/ Santana.
Alugo Alvará e Vendo MERIVA 2012 7820-4320.
Vendo prefixo da Ligue Taxi R$
7.000,00 aceito parcelamento F:
9.7062-9669 c/ Molly.
Ofereço-me para como preposto / 2°
motorista, resd.zn leste c/ garagem F:
2282-7242 / 9.9366-4299 c/ Manoel.
Procuro alvara p/ alugar F: 9.66909476 c/ Gomes.
Troca-se ponto de taxi na Av. Angelica
por ponto nos bairros , Higinopolis,
Perdizes,Pacaembu e Jardins F:
9.9975-8888 c/ Eduardo.

VENDE-SE PERUA
KOMBI
piskup, ano 1997, otimo
estado, pequeno reparo na
carroceria, motor novo, gás
natural/gasolina, placa
aluguel final 8, municipio de
Cotia Tratar: 5575-2653 c/
Salomão
ou Ana Claudia.

Compro Vendo e Alugo taxi menor
avaliação do veiculo, pagamento á vista
F: 9.7330-9398.
Motorista
taxiContrata-se
2°motorista, horario noturno, com
experiencia, preferencia frotista c/
Jonatã F: 9.8339-4268.
Vende-se Splin LT, automatica, 145 mil
km, Kit GNV geração 5, pronto p/
trabalhar R$ 36.000,00 F: 9.6063-7407
/ 9.9822/7850.
Compro Vendo e Administro seu taxi –
pago a vista F: 9.4722-7530 (nextel) /
9.5162-9600 (tim) / 3667-4830 (resd)
Vendo 1 radio Motorola Pro 5.100, 64
canai, R$ 800,00 2x no cartao F:
9.7560-6493 (vivo).
Procuro Urgente – carro pronto p/
trabalhar preposto/2° motorista, radio
taxi ou comum F: 9.8789-9680 / 32070411 (resd.) c/ Nelson.
Vendo prefiro da Use taxi otimo
faturamento, valor justo falar c/ Marcelo
F: 9.9333-8448.
Vendo carro Peugeot 2008, particular
R$ 13.000,00 F: 9.6886-0138 / 9.41132977 c/ Joelias.
Vendo prefixo da Coopertax R$
14.000,00 F: 9.4728-6672 / 9.58523260 c/ Gilberto.
Procuro alvara para transferencia c/
ponto ou ponto livre –urgente F: 9.65313397 (oi) / 9.9487-8624 (claro) / ID
55*117*51711 c/ Edson.

Caixa de Luz e Poste
de Ponto de Taxi
Montagem com ou sem
material, acompanhamento e
regularização junto á AESEletropaulo. Engenheiro
Eletricista Carlos Roberto
Lopes – CREA Nº
0681740428 Cel.9.89175014 – F: 2578-4519 Recado.

que garante a “remuneração por serviço em zonas de subidas íngremes e
prolongadas”, mas já constava em um
decreto de 1970.
A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que o taxista

pode alterar o taxímetro no início da
ladeira e deve retornar à bandeira 1
no fim da subida. Já a definição de
quais ladeiras são íngremes depende
do taxista, que deve avisar ao passageiro o motivo da cobrança extra.

