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 A GNC, Gente Nossa Corretora de Seguros,
líder do segmento, há mais de dez anos garan-
te o seu patrimônio. Não adianta nos procu-
rar depois que roubarem o seu táxi ou sofreu
colisão. Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 20

Só seguramos o táxi

em poder do taxista:

Segundo relato do taxista no dia

24 de janeiro, às 20h30, um

garoto deu sinal próximo à Rua

Haddock Lobo e pediu para

aguardar o pai, que estava

passando mal. Um homem

branco, alto, magro, meio calvo,

de uns 40 anos apareceu com

uma tipóia no braço, e entrou no

táxi. O assalto aconteceu em

Parada de Taipas. Pág. 26

Pai e filho assaltando
taxista na Zona Norte

Visando melhorar o serviço de táxi
do Rio de Janeiro a Agência Esta-
dual de Fomento (AgeRio) assinou
convênio com o Sindicato dos
Taxistas para disponibilizar uma li-
nha de crédito de até R$ 3 mil, para
a  compra de taxímetros com
GPRS. Pág. 24

Taxímetros no RJ já

 vendidos com GPRS
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A estimativa era de que preço dos
combustíveis fosse reajustado em
R$ 0,22 por litro, o que representa-
ria um reajuste em 9%. Mas a mé-
dia do acréscimo foi de R$ 0,30, che-
gando a 12%.  Pág. 25

Aumento dos

combustíveis leva o

reajuste de 9,8% na

tarifa de táxi

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. 30

TRANSFERÊNCIA
DE ALVARÁ

A câmera de segurança para táxis
começou a ser instalada em setem-
bro de 2013. Desde então, todos
os taxistas que possuem o equipa-
mento não sofreram nenhum tipo
de violência. Veja os relatos de
taxistas que acreditam terem sido
salvos de assaltos pela câmera.
Pág. 10

Câmeras de

segurança

inibem assaltos

a taxistas
Foto: Mario Sergio de Almeida

Se você vai financiar o carro 0 km
e precisa de carta de rendimento,
ou de lucro cessante para receber

os dias parados, procure a
Coopetasp. Ligue:

(11) 2081-1015.  Pág. 27

Carta de rendimento:

 passe na Coopetasp

Eles têm sempre profissionais prepa-
rados para lhe prestar o melhor aten-
dimento. Para anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br
cob.unida@uol.com.br
11 5575-2653 Pág. 21

Na troca de seu táxi

0 km, procure os

anunciantes da FM

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Inspeção veicular só volta quando for
obrigatória em todo estado de SP

O prefeito de São Paulo, Fernando
Haddad, admitiu que a volta da inspe-
ção veicular na cidade está dependen-
do do governo do estado. Isso por-
que Haddad quer que a medida seja
válida em todo o estado, e para isso o
projeto, que tramita na Assembleia
Legislativa, precisa ser aprovado.

Conforme informações do jornal
Diário de São Paulo, os deputados não
têm previsão para que esse assunto en-

Haddad admitiu que está aguardando a posição do governo.

Assembleia Legislativa não tem previsão para votar a medida.

tre em pauta. Além disso, deputados
petistas afirmam que o governador teme
desgastes se determinar a inspeção em
cidades pequenas do interior.

A licitação para o novo modelo de
inspeção veicular está parada, por de-
terminação do TCM (Tribunal de Con-
tas do Município). Com todos esses
entraves, não há como estipular uma
data para o retorno da inspeção na ca-
pital paulista.
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O Aplicativo TAXISP, desenvol-

vido por Salomão Pereira em par-

ceria com a empresa de tecnologia

You Mobi, é o primeiro aplicativo

pensado por um representante da

categoria, seguindo todas as normas

do DTP (Departamento de Trans-

portes Públicos de São Paulo).

Seu principal objetivo é melho-

rar o faturamento dos taxistas. Além

disso, o TAXISP combate os veí-

culos irregulares que trabalham

como táxis, já que diversos

aplicativos disponíveis no mercado

aceitam também carros particulares

e táxis de outros municípios.

TAXISP:
primeiro aplicativo

criado  por
representante da

categoria
Utilize o TAXISP e

melhore seu faturamento

Para ter acesso às corridas, o

taxista precisa apresentar o condutax

e o alvará de estacionamento, dentro

da validade, no momento do cadastro.

Nesse primeiro momento o app está dis-

ponível apenas para a capital de São

Paulo, mas em breve outras localidades

poderão contar com a iniciativa.

O TAXISP é gratuito, tanto para

taxistas como para passageiros. Está

disponível para celulares e tablets com

Android e iOS, e possui uma lingua-

gem simples e intuitiva, sendo facil-

mente 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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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 seleção
manual realizada e que continha falhas,
de modo, que muitos condutores pa-
gavam a multa – entretanto, deixavam
de ter suspenso o direito de dirigir,
causando 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 – tor-
nando nulo todo o processo.

Sim, a pena deve ser
estabelecida em cada
caso, analisando a situação
concreta de cada condu-
tor, deste modo, a auto-

ridade deveria atribuir período de
suspensão especifico na proporção
dos antecedentes do condutor e
gravidade da infração.

Essas questões e outras irregu-
laridades serão apontadas pela de-
fesa, a garantir a Justeza da deci-
são ou, na quando menos, assegu-
rar a pena mais branda possível, daí
a necessidade de procurar um ad-
vogado de confiança.

E 2015 começou assim: aumento dos combustíveis, da energia elé-
trica, do crédito pessoal, do transporte coletivo, taxa de juros e financi-
amento imobiliário. Nos próximos meses também subirão os impostos
sobre os produtos importados e cosméticos. Por enquanto é isso.

Em ano de eleição, os preços foram praticamente congelados para
não correr o risco de se perder votos, e também para não mostrar a
verdadeira crise econômica que estava sobre o Brasil. Agora, não deu
mais para segurar, e a bomba está explodindo em várias áreas, fazendo
os trabalhadores como vítimas.

O comércio ameaça demissões, já que as vendas estão baixas e
devem cair ainda mais. A indústria já estuda um plano para driblar a
fraca economia e também a escassez de recursos básicos, como água e
energia elétrica. E mais uma vez os assalariados pagam a conta.

Não vamos ser pessimistas, mas a realidade é que 2015 se mostra
como um ano difícil. Para os taxistas, o aumento de 9,8% nas tarifas foi
praticamente engolido pelas altas recém anunciadas. Mesmo que o com-
bustível usado em seu carro não seja a gasolina, todos os produtos que
consumimos dependem do transporte rodoviário, e uma alta nos postos
representa um aumento em larga escala.

Além disso, manter uma família está mais caro. A inflação de janeiro
ficou em 1,24%, a mais alta desde fevereiro de 2003. É difícil ainda
imaginar que as famílias têm despesas extras no começo do ano, como
material escolar, IPVA, IPTU e o lazer das férias.

O Brasil já passou por momentos difíceis, e esse é mais um deles.
Agora precisamos manter o foco em nossas finanças pessoais, já que o
momento não permite extrapolar nas contas. Um planejamento, em con-
junto com a família, também é interessante, para um corte de despesas
e uma poupança para os imprevistos. E, no mais, vamos aguardar.

Começo de ano difícil
com tantos aumentos
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A câmera de segurança para tá-
xis, idealizada por Salomão Perei-
ra em parceria com a empresa de
tecnologia Cerruns, começou a ser
instalada nos táxis em setembro de
2013. Desde então, todos os
taxistas que possuem o equipa-
mento não sofreram nenhum tipo
de violência. Isso equivale a um
resultado 100% satisfatório.

Vanilde Rodrigues Soares foi a
primeira taxista a instalar o siste-
ma de câmeras, depois de sofrer
diversos assaltos e um sequestro.
Nesse período, ela acredita que foi
salva pela câmera de segurança
pelo menos uma vez.

“Em fevereiro de 2014 peguei
um passageiro às 7 horas da ma-

Taxistas são livres de assaltos
com a câmera de segurança

nhã. Assim que ele percebeu que
estava sendo filmado, abaixou o
boné e colocou os óculos escuros para
se esconder. Ele me pediu para parar e
aguardar cinco minutos, mas não vol-
tou. Perdi o que marcava o taxímetro,
mas me livrei de um assalto, com cer-
teza”, afirmou Vanilde.

Sérgio Braidotti, outro taxista
que possui o sistema de
monitoramento em seu carro, tam-
bém viveu uma história onde acre-
dita que só não foi assaltado por ter
a câmera. O caso aconteceu em ju-
lho do ano passado.

“Apanhei um passageiro na Ave-
nida Angélica. Quando ele me falou
o endereço, lembrei que aquele lu-
gar não é bem freqüentado. Então,
disse que o táxi era monitorado, e
imediatamente ele colocou as duas
mãos no rosto e falou para eu des-
ligar a câmera, porque ele não po-
deria ser filmado. Na hora eu en-
costei o táxi, ele desceu e foi em-
bora”, lembrou o taxista.

O filho de Sérgio, que também
trabalha com o seu táxi, tem certe-

za de que a câmera o livrou de algo
pior. “Meu filho parou para um pas-
sageiro na Alameda Santos, e a cor-
rida seria até a Zona Leste. No ca-
minho ele avisou que o táxi estava
sendo monitorado e, no mesmo ins-
tante, o suspeito pediu para parar.
Ele desistiu da corrida quando sou-
be da câmera”, contou Sérgio.

Câmeras para táxis:

tecnologia aliada da segurança

A câmera de segurança para tá-
xis é simples, barata e pode ser ins-
talada em qualquer parte do mun-
do. As imagens captadas são trans-
mitidas em tempo real para uma cen-
tral, e não ficam armazenadas den-
tro do carro, o que proporciona mais
segurança.

Todos os táxis equipados com a
câmera possuem um selo que infor-
ma os passageiros sobre a filmagem:

Todos os taxistas que possuem câmera em seus

carros não sofreram nenhum tipo de violência

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

“Esse veículo está sendo
monitorado, com imagens transmi-
tidas 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.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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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.

Jurídico da Coopetasp atende sócios e não sócios

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro
(quando esgotadas as condições ad-
ministrativas
* 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:

* 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

O departamento jurídico da Coopetasp

atende sócios, empresas, associações e o

público em geral.

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA:
R. NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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Verificação anual de taxímetro
já pode ser agendada no IPEM

Os taxistas da capital já podem
agendar a verificação anual de taxí-
metro no IPEM (Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo). O
atendimento deve ser agendado de
acordo com a data limite de vencimen-
to do alvará de funcionamento.

A aferição é obrigatória para to-
das as categorias de táxi. O taxista
deve agendar o horário de atendi-
mento pelo site do IPEM
(www.ipem.sp.gov.br) e emitir a
GRU (Guia de Recolhimento da
União) para o pagamento da taxa de
verificação. Sem o agendamento
online e a taxa quitada, o atendimen-
to não é realizado.

Os taxistas autuados por trafegar

Agendamento deve ser feito de

acordo com o vencimento do alvará

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.

Na data da verificação, o taxista
deve apresentar o alvará de estacio-
namento, o certificado de proprieda-
de do veículo, o certificado de verifi-
cação do IPEM referente ao exercí-
cio de 2014 e a GRU quitada.

Posto de verificação de
taxímetros Vila Alpina:

Rua Secundino
Domingues, 415/ 443

De segunda à sexta, das 8h às 16h
(exceto feriados)
Mais informações:

(11) 2024-0483 / 2154-5065

Mudança de tarifa

vai até o dia 13/02

Os taxistas têm até o
dia 13 de fevereiro para
realizar a mudança de ta-
rifa em uma oficina
credenciada pelo IPEM.
Após a mudança, o
taxista não pode mais uti-
lizar a tabela de conver-
são de preços.

É obrigatório o uso do
lacre verde numerado e o
selo “reparado” no taxí-
metro. Na parte interna
do para-brisa, deve
constar a etiqueta adesi-
va informando o consu-
midor sobre nova tarifa e
proibindo o uso da tabe-
la de conversão.

Os taxistas autuados
por trafegar com o taxí-
metro irregular têm dez
dias para apresentar de-
fesa ao órgão. As multas
podem variar de R$ 500
a R$ 5 mil, dobrando na
reincidência.

Vários taxistas entraram em contato com a redação da Folha do Motorista
perguntando se deveriam devolver a tabela de preços às oficinas que realizam
a mudança de tarifas no taxímetro. Essa determinação partiu do Ipem (Institu-
to de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), e foi publicada no Diário
Oficial do Estado em 17 de janeiro. 

Juntamente com o prazo para a alteração do taxímetro o Ipem incluiu na
Portaria n° 11/2015 que, após a realização do serviço, as oficinas credenciadas
deveriam recolher as tabelas de preços provisórios. Essas tabelas serão re-
passadas ao Ipem, anexadas à Ordem de Serviço de cada táxi.

Além disso, cabe às oficinas credenciadas lacrar o taxímetro com o seu
lacre e com um lacre verde numerado, fixar um selo com a palavra “reparado”
e colar uma etiqueta adesiva junto à parte interna do para-brisa do veículo.

“Para quem não retirou tabela, descontente com o aumento de 9,8% e o
custo cobrado pelo sindicato, nada tem a devolver. Os descontentes só modi-
ficam o taxímetro porque são obrigados”, orientou Salomão Pereira, editor da
Folha do Motorista.

Ao fazer mudança de tarifa,

tabela deve ser devolvida à oficina
Obrigatoriedade foi publicada no Diário Oficial do Estado

Foto: Mario Sergio de Almeida

Foto: Mario Sergio de Almeida
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As famílias de taxistas falecidos
precisam procurar advogados
especializados quando o assunto é
inventário. A profissão possui regras
muito específicas, e a inexperiência de
alguns advogados, com frases mal colo-
cadas ou omissões em documentos, po-
dem levar à perda definitiva do alvará.

Em, no máximo, 30 dias do fale-
cimento do titular a família deve pro-
curar o DTP (Departamento de
Transportes Públicos) e indicar um
segundo condutor, que possua
Condutax e CNH que indique ativi-
dade remunerada. Após este prazo é
exigido o inventário, que leva tempo
para ser finalizado.

De acordo com a lei 7.329 a trans-
ferência de alvará deve ser finalizada
em até três anos; depois desse tem-
po o alvará entra em processo de ca-

Contrate advogados

especialistas em inventários
Inventários errados podem

levar à perda do alvará

ducidade. Para antecipar a transferên-
cia o advogado, após dar entrada no
inventário, pode solicitar ao juiz um
alvará judicial.

Procure o departamento jurídico
da Coopetasp e tire suas dúvidas.
Nossos advogados são especializados
em inventários de taxistas, e atendem
também não associados e pessoas sem
vínculo com a profissão, nas mais va-
riadas áreas do direito.

O atendimento jurídico da Coopetasp atende apenas com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana - Telefone: 2081-1015

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Em março Salomão Pereira irá
assumir o cargo de vereador suplen-
te. Cinco vereadores foram eleitos
deputados estaduais, e tomarão
posse na Assembléia Legislativa em
15 de março. Com isso, as vagas
abertas na Câmara serão preenchi-
das pelos suplentes, entre eles
Salomão, do PSDB.

Nos próximos dois anos os
taxistas da cidade de São Paulo po-
derão contar com um representante
político atuante, que defende a ca-
tegoria há mais de 30 anos.
Salomão entende como ninguém
todas as preocupações e neces-
sidades dessa classe de trabalha-
dores, e irá se empenhar para me-
lhorar a vida de todos.

Vereador Salomão Pereira
 assume o cargo em março

Com a posse dos deputados estaduais eleitos,

vagas serão abertas na Câmara Municipal

Em 2011, quando assumiu o cargo
por apenas 90 dias, Salomão apresen-
tou 16 projetos em favor dos taxistas
e da população de um modo geral. É
de sua autoria a ação no Ministério
Público, que acabou com a
obrigatoriedade da contribuição sin-
dical para a renovação do alvará.
Agora, em contagem regressiva para
voltar à Câmara, ele está dando os
últimos ajustes a mais projetos que
irão causar um impacto positivo na ci-
dade de São Paulo.

“Tenho vários projetos prontos e
outros em fase de finalização. Vou to-
car em assuntos que já deveriam ter
sido resolvidos, mas por má vontade
e falta de força política ainda afligem
os cidadãos. Preciso do apoio dos
taxistas e de seus familiares para a
aprovação dessas leis, que trarão inú-
meros benefícios”, afirmou Salomão.

O mandato de Salomão Pereira
será pautado pela intensa participação
popular. Por isso, desde já ele pede
aos leitores da Folha do Motorista que
enviem ideias, que poderão virar leis.
“Se você tem alguma sugestão para
melhorar nossa cidade ou a sua ati-
vidade entre em contato. Se for vi-
ável e constitucional posso torná-la
um projeto de lei, e darei os crédi-
tos a você na tribuna da Câmara”,
afirmou o vereador.

Saiba um pouco mais sobre a Câmara

Municipal de São Paulo e seus vereadores
São Paulo possui 55 vereadores. Esse é o limite máximo estabelecido

pela Constituição Federal, promulgada em 1988, para cidades com mais
de cinco milhões de habitantes. Todos os vereadores são eleitos pelo voto
popular a cada quatro anos, e representam os mais diversos segmentos da
sociedade.

A Câmara Municipal de São Paulo funciona no Palácio Anchieta desde
1969, mas a instituição existe há 455 anos. As reuniões do Plenário e das
Comissões são abertas e acessíveis à população, que também pode acom-
panhar tudo o que acontece pela TV Câmara São Paulo, internet, Diário
Oficial e pela mídia. Há ainda seminários, debates e audiências públicas.

Os vereadores trabalham para elaborar leis que são da competência
do município (sistema tributário, serviços públicos, isenções e anistias fis-
cais, por exemplo). Eles também fiscalizam o prefeito, e devem exigir a
prestação de contas dos gastos públicos.

Além disso, os vereadores podem apresentar as chamadas “indica-
ções”, que são requisições de informações ou providências que um vere-
ador envia à prefeitura ou outro órgão municipal em nome do eleitor. Cabe
ao prefeito ou secretário atender ou não à solicitação, sem que para isso o
vereador apresente um projeto.

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

Rua Dr. Bacelar 47 – Vila Clementino

(11) 5575-2653

Foto: Mario Sergio de Almeida

Taxista reclama que não recebeu corridas pela 99Taxis

O taxista Aparecido Geraldo
Araújo utiliza a 99Taxis, e procu-
rou a Folha do Motorista para re-
clamar o não recebimento de duas
corridas. Além disso, ele foi blo-
queado pelo aplicativo. Segundo
a 99Taxis as corridas foram reali-
zadas para funcionários de uma
empresa que possuía contrato com
o aplicativo, mas agora há a sus-
peita de fraude nesse contrato.

 “Eu atendi os funcionários des-
sa empresa suspeita em dezembro
do ano passado. As corridas fica-
ram em R$ 650 e R$ 750, mas até
o momento esses valores não fo-

Valores não pagos chegam a R$ 1.400

ram repassados para a minha con-
ta”, afirmou Aparecido.

Segundo o taxista, a 99Taxis ale-
gou que não há previsão para o pa-
gamento das corridas. “Se houve
fraude dessa empresa eu também
fui vítima. Apenas atendi à solicita-
ção de corrida pelo aplicativo, cum-
pri minha obrigação, que é a de
levar os passageiros onde for so-
licitado, e tenho o direito de re-
ceber pelos meus serviços”, afir-
mou Aparecido.

Resposta do

aplicativo 99Taxis

Procurada pela redação da Fo-

lha do Motorista, a 99Taxis afirmou
que não tem comentários a fazer.
Segundo a empresa, a polícia os
orientou a não divulgar informa-
ções, a fim de não atrapalhar as in-
vestigações. Além disso, Natália
Lippo, assessora de imprensa da
99Taxis, informou que as relações
e contratos com taxistas e clientes
corporat ivos  envolvem
confidencialidade.
Taxista também foi bloqueado

pelo aplicativo Wappa

Em razão de suspeita de fraude
referente a um contrato com a mes-
ma empresa atendida pela 99Táxis,

o aplicativo Wappa também blo-
queou o taxista Aparecido Geral-
do Araújo. Nesse caso, os paga-
mentos das corridas foram reali-
zados normalmente, mas Apareci-
do deixou de receber chamadas
pelo aplicativo.

“Acredito que essa empresa
está utilizando diversos aplicativos
para chamadas de táxi, e eu fui ví-
tima novamente. Quero continuar
atendendo os passageiros por meio
do Wappa, mas preciso ser
desbloqueado. Não fiz nada errado”,
afirmou o taxista. A Wappa não se
manifestou em relação ao caso.
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Furtos de carros aumentaram em  SP: o que fazer para se prevenir?
Alguns itens podem dificultar a vida dos  ladrões de carros e baratear os seguros

Os furtos de veículos na cidade de São
Paulo no ano passado aumentaram 2,7% em
relação a 2013. Para se prevenir, dificultar a

vida do ladrão pode ser uma boa saída, já
que os bandidos aproveitam a oportunidade
e não estão dispostos a perder muito tempo

na ação criminosa.
A tecnologia é aliada da segurança, e a

instalação de alguns dispositivos no veículo
são medidas preventivas válidas. Porém, é
importante ressaltar que esses dispositivos
não são garantias para evitar uma surpresa

desagradável. Para proteger 100% seu
patrimônio, somente com seguro.

Algumas seguradoras oferecem, inclusive,
descontos para clientes que possuem

dispositivos de segurança instalados em seus
carros. Para verificar a porcentagem desses
descontos e quais seguradoras o oferecem,

consulte seu corretor de seguros.

DISPOSITIVOS QUE DIFICULTAM O FURTO DE VEÍCULOS
O Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) indicou os dispositivos mais

utilizados que podem inibir o furto de um veículo. Confira:

Somente com seguro seu

patrimônio está garantido

Não perca o seu patrimônio.
Procure hoje mesmo a GNC, Gen-
te 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.

Imobilizador: sistema que
impede o funcionamento do
motor do veículo quando a
chave não é reconhecida.
Possui três gerações de
tecnologias, sendo que a

mais avançada conta
com um código

criptografado, reconhecido
por meio da chave, o que
torna muito mais difícil sua

identificação por equipamen-
tos não originais.

Alarmes antifurto: visa
conter a ação invasiva ao

interior do veículo ou
perifericamente. Ao ocor-
rer tal ação o sistema avisa

sonora e visualmente e,
muitas vezes, também

bloqueia o funcionamento
do motor.

Trava de coluna de direção
(trava de volante): bloqueia

a coluna de direção do
veículo e não permite que o

volante seja movido sem
que a chave tenha sido

reconhecida.

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

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

Vidros laterais laminados:
trata-se de um vidro com-
posto por duas camadas de
vidros e uma camada inter-
na de um material compos-
to de PVB (PoIiviniI Butiral),

composição que deixa o
vidro mais resistente e

eficaz à quebra.

Chave com segredo: siste-
ma de segredo mecânico e/
ou eletrônico que permite o
acesso ao veículo, além de
habilitar a injeção e ignição

do motor.

Localização da bateria: o
local onde a bateria está
localizada também é um

fator importante na hora da
ação dos bandidos. Isso

porque em regiões de fácil
acesso é possível desativar a

bateria sem mesmo
abrir o capô.

GNC: 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA E
CREDIBILIDADE SOLICITE

SUA COTAÇÃO
PESSOALMENTE, POR
TELEFONE OU E-MAIL
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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 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).

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma

ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

Ao decidir pela compra de seu
veículo zero quilômetro ou realizar
serviços, consulte sempre os anunci-
antes do jornal Folha do Motorista.
Essas empresas privilegiam a cate-
goria taxista, possuem um atendimen-
to especializado e oferecem vanta-
gens e condições exclusivas. Por isso,
merecem a sua confiança.

Os taxistas podem contar com as
isenções de IPI (Imposto sobre Pro-
duto Industrializado) e ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Merca-

Consulte os anunciantes
da Folha do Motorista

dorias e Serviços) para a compra de
um veículo novo. O percentual de des-
conto varia de acordo com o modelo
escolhido, mas só é garantido quando
a compra for realizada diretamente nas
concessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista foi prorrogada até o final do
ano que vem. O crédito possibilita o
financiamento de até 90% do valor de
veículos nacionais novos, com prazo de
pagamento de até 60 meses, três me-
ses de carência e juros de 4% ao ano.

Foi aprovado na Câmara Munici-
pal de São Paulo, em 04 de fevereiro,
o Projeto de Lei (PL) 914/2013, de
autoria do vereador Jair Tatto, que cria
o Vale Táxi Gestante. A iniciativa visa
o transporte em táxis das gestantes
para a maternidade na hora do parto,
e dá direito ao seu retorno para casa
com o bebê.

 Segundo o projeto, para ter direi-
to ao benefício o parto deverá ser rea-
lizado na rede pública de saúde. Além
disso, a gestante deverá se cadastrar
na Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social, que ficará responsável pela
concessão de um bilhete identificador
a ser apresentado no momento do
embarque no táxi.

Na justificativa do PL o autor afir-

Projeto que prevê um
“Vale Táxi Gestante” foi

aprovado na Câmara

ma que a ideia sobre a gratuidade no
serviço de táxi partiu das próprias
gestantes, em pesquisa realizada pela
“Rede Cegonha”, projeto do Go-
verno Federal. O vereador tam-
bém diz que quer garantir às ges-
tantes de baixa renda acesso a um
transporte mais confortável e se-
guro, de forma gratuita.

O cadastramento das gestantes
para a obtenção do Vale Táxi Ges-
tante ainda será regulamentado atra-
vés de um decreto do Poder Execu-
tivo, que estabelecerá os critérios
para utilização. Não é informado no
PL como os taxistas serão reembol-
sados pelo serviço prestado, e ainda
é necessária uma segunda votação
antes da sanção ou veto do prefeito.

PL ainda precisa passar por segunda

votação antes de ir para a sanção do prefeito

Foto: Divulgação
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     Para descontrair...

Leve ao processador o biscoito e bata
até obter uma farofa. Em uma tigela
junte a aveia, a farinha de trigo, a mar-
garina e o açúcar, amasse e acrescen-
te água aos poucos até deixar a massa
homogênea. Reserve.
Leve ao fogo todos os ingredientes da
calda. Mexa bem e retire do fogo
quando levantar fervura. Reserve.
Unte um refratário e forre o fundo com

Barrinhas de Chocolate

a metade da massa, apertando bem
para que fique firme. Polvilhe o cho-
colate ao leite ralado e cubra com o
restante da massa. Regue com a cal-
da e leve ao forno, coberto com pa-
pel alumínio, por 10 minutos. Retire
o papel alumínio e deixe assar por
mais 10 minutos. Deixe esfriar e cor-
te as barrinhas com aproximadamen-
te 6 cm cada uma.

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

3 embalagens de biscoito mousse de
chocolate
8 xícaras (chá) de aveia
6 xícaras (chá) de farinha de trigo
350g de margarina
8 colheres (sopa) de açúcar

Recheio:

600g de chocolate ao leite ralado

Calda:

250ml de leite
2 colheres (sopa) de mel
2 colheres (sopa) de achocolatado
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O mendigo aproxima-se de uma senhora e pede

uma esmola. Ela logo fala:

Em vez de ficar pedindo, por que não

vai trabalhar?

O mendigo a olha dos pés a cabeça e responde:

Dona, estou pedindo esmola, não conselhos!
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Visando melhorar o serviço de táxi
do Rio de Janeiro, as autoridades cri-
aram mais uma despesa para os
taxistas. A Agência Estadual de Fo-
mento (AgeRio) assinou um Termo de
Cooperação Técnica com o Sindica-
to dos Taxistas do Município do Rio
de Janeiro para disponibilizar uma li-
nha de crédito de até R$ 3 mil, com o
objetivo de facilitar a compra de taxí-
metros com sistema GPRS.

A obrigatoriedade do novo taxíme-
tro foi definida no Decreto 38.242, de
26 de dezembro de 2014, que insti-
tuiu o Código Disciplinar da catego-
ria, ou seja, a lei do serviço de táxi do
município.

O vice-governador Francisco
Dornelles esteve presente, bem como

Agência do Estado do RJ financia

taxímetros com GPRS para taxista
Convênio possibilita empréstimo de até

R$ 3 mil para aquisição do dispositivo

o secretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Júlio Bueno, o presidente da
AgeRio, Domingos Vargas e o presi-
dente do Sindicato dos Taxistas do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro, Luiz Antônio
Barbosa da Silva.

Segundo informou a AgeRio, o novo
taxímetro possibilitará o rastreamento
dos táxis pela prefeitura, gerando mais
segurança para os taxistas. A linha de
financiamento terá juros de 1,21% ao
mês. O crédito já está disponível.

“Procuramos desenvolver um pro-
duto simplificado. Com ele, os taxistas
poderão contar com a facilidade para
adquirir o equipamento e a cidade do
Rio ganhará na qualidade da prestação
de serviço”, afirmou Domingos Vargas,
presidente da AgeRio.

Foto: Cláudio Rangel

 RJ: táxis com mais de seis anos

 estão sendo reprovados

na vistoria

A fama do Rio de Janeiro de ter a
pior frota de táxi do Brasil começa a
mudar. A partir deste ano a prefeitura
está exigindo carros melhores para o
serviço de táxi. Todos os veículos com
mais de seis anos de uso não serão
aprovados na vistoria e a “autorização”
da prefeitura, chamada de autonomia,
não será renovada.

Os taxistas do Rio de Janeiro que
deixaram o tempo passar e não reno-
varam sua ferramenta de trabalho cor-
rem contra o tempo para garantir seus
empregos. Os táxis mais velhos serão
retirados da praça carioca a partir deste
mês de janeiro.

De acordo com o Código Disciplinar
da categoria, veículos do tipo hatch e pick-
ups estão proibidos. A medida consta na
alínea ‘‘h’’ do artigo 16 do Código publi-
cado no Diário Oficial em 27 de dezem-
bro de 2013. A SMTR (Secretaria Mu-
nicipal de Transportes) já está rejeitando
veículos fora das especificações.

Ainda de acordo com o decreto, a
SMTR deverá autorizar os modelos de

Medida entrou em

vigor em janeiro

veículos que serão utilizados no ser-
viço de táxi. A norma também exige
que cada táxi seja equipado com ar-
condicionado e dispositivo de GPS
capaz de indicar a localização do ve-
ículo diretamente à Prefeitura. Essas
últimas normas ainda não foram re-
gulamentadas.

De acordo com a Portaria 03 da
Subsecretaria de Concessões, os
autorizatários (antigos permissionários)
que não atenderem às normas terão seus
veículos baixados no dia seguinte à data
de vistoria em 2015. Com isso, não
poderão mais circular na praça, e em
caso de desrespeito responderão às
penalidades previstas no código de
disciplina.

A cidade do Rio de Janeiro possui
uma das mais velhas frotas de táxi
circulante do Brasil. A Secretaria de
Transportes quer mudar essas condi-
ções e facilitar a vida do taxista, que
irá atender melhor o seu passageiro,
gastar menos com combustível e atu-
alizar seu capital.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 25de 10 a 23 de fevereiro de 2015

A gasolina teve um aumento maior

do que o esperado nos postos. A esti-

mativa era de que preço do combustí-

vel fosse reajustado em R$ 0,22 por

litro, o que representaria um reajuste

em 9%, mas a média do acréscimo foi

de R$ 0,30 para o consumidor final,

chegando a 12%. A tributação sobre

os combustíveis sofreu aumento em

1º de fevereiro, e o governo espera

arrecadar R$ 12,18 bilhões com a

medida em 2015.

O Ministro da Fazenda, Joaquim

Levy, anunciou em 19 de janeiro o au-

mento das alíquotas do PIS, COFINS

Aumento dos combustíveis leva o reajuste de 9,8% na tarifa de táxi
Gasolina ficou, em  média, R$ 0,30 mais cara

(Contribuição para Financiamento da

Seguridade Social) e da Cide (Contri-

buição de Intervenção no Domínio Eco-

nômico). Imediatamente a Petrobrás

avisou que iria repassar o aumento para

as refinarias, afetando o consumidor.

Com o aumento dos combustíveis há

um efeito cascata no preço de diversos

outros produtos, pois a circulação de

mercadorias de qualquer espécie no país

depende do transporte rodoviário.

Para os taxistas, que têm no carro o

seu instrumento de trabalho, o impacto

é ainda maior. O reajuste da tarifa de

táxi, que passou a vigorar em 6 de ja-

neiro, foi praticamente perdido em decor-

rência do preço alto dos combustíveis.

A gasolina vendida no Brasil é qua-

se 70% mais cara do que no mercado

internacional. Aqui o diesel custa 53%

a mais também. Metade do preço da

gasolina brasileira é reflexo da carga tri-

butária. Já nos Estados Unidos o imposto

é de 15%, e na Europa de 65%. Mas,

mesmo com a carga pesada de impostos,

o combustível europeu consegue ser mais

barato do que o brasileiro.

Além do aumento dos impostos dos

combustíveis, o PIS e a COFINS so-

bre as importações subiram de 9,25%

para 11,75%. Já o IOF (Imposto so-

bre Operações Financeiras) dobrou,

e passou de 1,5% para 3%, além de

0,38% na abertura de crédito, enca-

recendo os empréstimos pessoais.
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Outro taxista foi assaltado por bandidos
mostrados na Folha do Motorista

Após a divulgação de uma dupla
de assaltantes na última edição da
Folha do Motorista, outro taxista pro-
curou o jornal para alertar que foi ví-
tima dos mesmos bandidos em 19 de
janeiro. J.R.S., taxista há mais de
20 anos, não desconfiou quando
o casal entrou em seu táxi no
bairro do Pacaembu, e acabou
sendo assaltado.

O crime aconteceu às 22h30, e
os dois suspeitos pediram uma cor-
rida até a Rua Amaral Gurgel. “O
rapaz sentou no banco da frente e a

Assaltantes continuam

agindo na mesma região

moça sentou atrás de mim. Fomos con-
versando amenidades, o assaltante até
me contou que era pintor, e eu não
desconfiei de nada. Só notei que a
moça na verdade era um travesti
pela voz, mas continuei tranqüilo”,
afirmou o taxista.

 Ao chegar ao endereço solicitado
o rapaz anunciou o assalto, e tirou uma
faca com cabo branco de dentro da
mochila. O travesti segurou o taxista
pelo cinto de segurança, e pegou
dois celulares. Como a vítima acei-
ta pagamentos em cartão, só esta-

va com R$ 190 em dinheiro.
“Quando o rapaz viu que eu não ti-

nha muito dinheiro, gritou para o tra-
vesti me furar. Nessa hora eu falei sé-
rio com ele, e disse que não tinha mais
nada. Ele ainda tentou tirar a chave
do carro do contato, mas como não
conseguiu, saiu. Os dois foram em-
bora caminhando tranquilamente”,
lembrou J.R.S.

O taxista procurou a polícia no
mesmo momento, mas como a de-
legacia da região não funciona à
noite, fez o boletim de ocorrência
pela internet.

Relembre o caso

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. O taxista aceitou levá-los, e
acabou sendo vítima de um assalto.

O assaltante, que sentou no ban-
co 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 seguran-
ça. 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 dis-
seram. Mas, eu não tinha mais dinheiro
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”.

“Por isso, peço que a categoria fi-
que atenta a um rapaz alto, musculo-
so e bem vestido, acompanhado
de uma travesti. Eles podem ter
feito mais vítimas”, lembrou
M.S.A. O caso foi registrado na
23º delegacia de polícia.

Nova modalidade de assalto a taxistas faz vítimas em SP
Taxista conta sua experiência para prevenir a categoria. Bandidos são pai e filho.

Um taxista, que prefere não ser
identificado, contou à Folha do Mo-
torista que uma nova modalidade de
assalto está fazendo vítimas na cida-
de. Pelo menos oito taxistas já pas-
saram por situação idêntica, e acredi-
tam ter sido alvos da mesma quadrilha,
composta por três homens e um meni-
no de aproximadamente 14 anos.

Segundo o relato, no dia 24 de
janeiro, às 20h30, um garoto acenou
para o táxi próximo à Rua Haddock

Lobo. Quando o taxista encostou o
carro, o garoto pediu para aguardar o
pai, que estava passando mal. Então
um homem branco, alto, magro, meio
calvo, de uns 40 anos apareceu com
uma tipóia no braço, e entrou no táxi.

Os dois passageiros estavam bem
vestidos, com mochilas nas costas, e
conversavam amenidades e assuntos
domésticos, o que não despertou a des-
confiança do taxista. “O homem ligou
para uma pessoa, e disse que estava

saindo do hospital. Ele me perguntou
se eu conhecia a Estrada de Taipas, e
me passou o celular para que a outra
pessoa me indicasse o caminho”, afir-
mou a vítima.

Durante o tempo em que durou a
viagem, o menino ficou passando men-
sagens pelo celular, e o homem rece-
beu três ligações. Pelas respostas, o
taxista percebeu que alguém pergun-
tava onde ele estava, e se já estava che-
gando ao destino.

Quando chegaram próximo ao Hos-
pital Municipal de Parada de Taipas, o
homem pediu para o taxista encostar.
Em seguida, em uma ação rápida, ele
se desvencilhou da tipóia do braço e
tirou a chave do carro do contato,
anunciando o assalto.

“Nesse momento dois homens saí-
ram de um carro preto, que estava es-
tacionado uns 10 metros à frente. Um
deles pegou a chave do meu táxi,
enquanto o passageiro me segurou
com uma ‘gravata’. O menino sa-
cou uma arma e me ameaçou, e le-
varam tudo o que eu tinha”, lembrou
o taxista.

Os falsos passageiros saíram cami-
nhando tranquilamente após o roubo,
enquanto que os dois homens que es-
tavam no carro preto devolveram a

chave do táxi para a vítima, disseram
para esperar uns minutos e saíram em
disparada no veículo.

O taxista reconheceu, pela voz, o
homem que conversou com ele pelo
celular como sendo um dos ocupan-
tes do carro preto. Após o assalto,
em conversas com outros colegas de
profissão, descobriu mais seis vítimas
que foram roubadas da mesma for-
ma, e as características dos bandidos
sugerem que são as mesmas pesso-
as. Os locais das ações também são
próximos.

“Os seis taxistas foram assaltados
antes de mim. Mas, após o meu caso,
fiquei sabendo de mais duas vítimas,
que foram roubadas depois do dia 24
de janeiro. Ou seja, essa quadrilha
ainda está em ação”, afirmou. Por esse
motivo, mesmo sem se identificar, o
taxista decidiu procurar a Folha do
Motorista para alertar os outros pro-
fissionais.

“Fiquem atentos quando solicita-
rem corridas para a região de Parada
de Taipas, e desconfiem de todos,
mesmo de crianças acompanhadas
dos pais. Eu acredito que eles real-
mente são pai e filho, porque a seme-
lhança física entre eles é muito gran-
de”, finalizou o denunciante.

Foto: Divulgação
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Diversos serviços
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

* 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

Os associados contam

também com convênios

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 ende-

reços, 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/ 2099-

1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários

para taxistas e formas especiais de pagamento.

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 bancá-
rio, 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.

Assoc
ie-se

Atendimento aos sócios e não sócios.

Os inadimplentes pagarão uma taxa de

serviço, e o documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a
compra  do carro 0 km ou

lucro cessante

Se a empresa que você

atende exige nota fiscal ele-

t rônica ,  procure  a

Coopetasp. A condição de

Nota Fiscal Eletrônica

pagamento é a acordada en-

tre o taxista e a empresa.

Cobramos uma taxa de ser-

viço.

Com mais de 150 mil m² o clube conta com piscinas, toboáguas, cam-
pos de futebol, ginásio, quadras poliesportivas, salão de jogos, salão de
snooker, sauna, academia de ginástica, quiosques com churrasqueiras, res-
taurante, 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).

Clube Plêiades Parque Aquático

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 obje-

tivo 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!

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.

Pontuação na CNH

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Foi perdido um pendrive azul den-
tro de um táxi, no trajeto entre a Ave-
nida Faria Lima e um posto de saúde
na região do Itaim Bibi. A corrida foi
realizada alguns dias antes do Natal
de 2014, no período da manhã.

O objeto pertence ao Vice Presi-

dente da empresa Alitalia Compagnia Aé-
rea, e gostaríamos de tentar localizar.

Ana Lucia Angelisanti - leitora

Sou taxista, mas tenho uma recla-
mação a fazer em relação aos meus
colegas de trabalho. Muitos taxistas não

estão cobrando o adicional de 50% para
as viagens intermunicipais, principal-
mente  para  o  Aeroporto  de
Guarulhos. Além disso, também não
fazem a cobrança do uso do porta
malas, de R$2,75.

Isso prejudica a categoria. Precisa-
mos cumprir o que nos foi determinado,
para que haja uma uniformidade de com-
portamento e os passageiros tenham a
certeza de que estamos agindo corre-

tamente. Se um taxista realiza a co-
brança e outro não, os passageiros fi-
cam com a impressão de terem sido
enganados.

Somos trabalhadores, e merece-
mos ganhar pelo serviço que pres-
tamos. Peço que os taxistas reflitam
sobre isso, e cobrem o valor correto
e justo de todos os passageiros.

Vanilde Rodrigues Soares -
taxista
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Na cidade de Presidente Prudente,
localizada a 550 km de São Paulo, uma
lei municipal sancionada pelo prefeito
em 12 de janeiro busca trazer mais
segurança para a população. Agora,
todos os estabelecimentos que vendem
bebidas alcoólicas são obrigados a in-
formar o telefone de cooperativas ou
centrais de táxi para os clientes.

Com isso, os taxistas da região es-

Presidente Prudente têm lei que

exige telefones de táxis em comércios
Estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas são obrigados

a informar telefones de centrais de táxi para os clientes

peram ter um aumento no número de
passageiros, principalmente à noite e
de madrugada. A medida pretende
diminuir o número de acidentes
provocados pelo álcool ao volan-
te. Para a fiscalização, agentes da
prefeitura foram designados e re-
alizam blitz pela cidade. A multa
para os comércios que descumprirem
a lei é de R$ 873.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

DIÁRIO OFICIAL DE 27/01/15
2013-0.227.431-3 Francisca Silva Macha-

do. Transferência de alvará de estacionamento
nº 029.947-20. Indeferido.

2014-0.239.392-6 Adão Gonzáles. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
000.625-29. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 31/01/15
2014-0.237.811-0 Alexandre Moreira

Zemke. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 033.365-22. Deferido.

2014-0.239.519-8 Josemar Gomes de Je-
sus. Transferência de alvará de estacionamento
nº 005.792-20. Deferido.

2014-0.242.300-0 Genivaldo Ribeiro de
Sousa. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 027.238-24. Deferido.

2014-0.242.409-0 Matiko Aoati Euda.
Transferência de alvará de estacionamento nº
008.988-21. Deferido.

2014-0.244.011-8 José Afonso Alves
Braga. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 035.828-25. Deferido.

2014-0.245.504-2 José Carlos da Costa
Soares. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 024.642-25. Deferido.

2014-0.245.696-0 Edinaldo Ferreira
Godinho. Transferência de alvará de estaciona-

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.

mento nº 020.221-25. Deferido.

2014-0.247.015-7 Juraci de Fátima Braga.
Transferência de alvará de estacionamento nº
001.195-20. Deferido.

2014-0.250.510-4 Edvan Luiz da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
020.425-25. Deferido.

2014-0.252.247-5 Cidinei Pessoa Gomes.
Transferência de alvará de estacionamento nº
025.310-20. Deferido.

2014-0.252.305-6 Wagner Tadeu Nunes de
Mello. Transferência de alvará de estacionamento
nº 016.471-21. Deferido.

2014-0.256.229-9 Jefferson Nastasi. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 022.214-
20. Deferido.

2014-0.256.610-3 Wellington Nunes Leite.
Transferência de alvará de estacionamento nº
030.376-22. Deferido.

2014-0.256.631-6 Valdenir Lacerda Possari.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.870-28. Deferido.

2014-0.257.500-5 Valdir Amadei. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 021.580-
27. Deferido.

2014-0.258.662-7 Iremar Vaz de Medeiros.
Transferência de alvará de estacionamento nº
003.082-26. Deferido.

2014-0.259.634-7 Gerson Roberto Canedos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
017.240-29. Deferido.

2014-0.262.798-6 Lázaro José do Nascimen-
to. Transferência de alvará de estacionamento nº
005.396-27. Deferido.

2014-0.267.561-1 Edgard Rafael de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
037.590-24. Deferido.

2014-0.267.911-0 Rodolfo Rodrigues Raio.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.838-28. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 03/02/15
2014-0.134.997-4 Vanessa Dias Ribeiro.

Transferência de alvará de estacionamento nº
035.342-27. Deferido.

2014-0.218.746-3 Guilherme Bevilacqua
Neto. Transferência de alvará de estacionamento
nº 002.301-20. Deferido.

2014-0.238.444-7 Silvana Aparecida Pasche
de Camargo. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 034.361-28. Deferido.

2014-0.254.711-7 Marcio Augusto Lopes.
Transferência de alvará de estacionamento nº
025.767-24. Deferido.

2014-0.256.196-9 Simone Borges da Cruz.
Transferência de alvará de estacionamento nº
030.708-24. Deferido.

2014-0.260.106-5 Pedro Fermino da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
010.113-24. Deferido.

2014-0.264.795-2 Daniel Fidelis. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 016.148-
27. Deferido.

2014-0.267.113-6 Wanderlei Buck. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº 015.199-
21. Deferido.

2014-0.267.931-5 Jovina Mendes de Paiva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
018.687-21. Deferido.

2014-0.268.331-2 Regina Pereira dos San-
tos. Transferência de alvará de estacionamento
nº 002.768-20. Deferido.

2014-0.270.652-5 Eduardo Bastos Castrioto.
Transferência de alvará de estacionamento nº
007.393-24. Deferido.

2014-0.271.152-9 Ana Maria Fontana Birer.
Transferência de alvará de estacionamento nº
033.200-22. Deferido.

2014-0.275.158-0 Wagner Rogério de
Camargo. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 015.343-27. Deferido.

2014-0.278.992-7 Meiri da Silva Agrello.
Transferência de alvará de estacionamento nº
024.744-25. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 04/02/15
2013-0.092.776-0 Sonia Maria Pinheiro da

Silva. Transferência de alvará de estacionamento
nº 009.302-29. Deferido.

2013-0.163.312-3 Rosa da Silva Nunes.
Transferência de alvará de estacionamento nº
028.102-20. Deferido.

2014-0.149.687-0 Mauro de Freitas Barreto.

Transferência de alvará de estacionamento nº
004.881-27. Deferido.

2014-0.162.091-0 Marlene Nuno Lopez.
Transferência de alvará de estacionamento nº
036.635-23. Deferido.

2014-0.177.022-0 Marta Regina Carana
Rodrigues. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 003.787-20. Deferido.

2014-0.219.408-7 Josefa Tenório de
Albuquerque da Silva. Transferência de alvará
de estacionamento nº 035.488-21. Deferido.

2014-0.245.394-5 Francisca Batista Bar-
ros Soares. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 027.068-22. Deferido.

2014-0.246.387-8 Aparecida Pizolito
Monteiro. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 006.592-23. Deferido.

2014-0.248.677-0 Valeria Rodrigues de
Souza Porto. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 022.975-23. Deferido.

2014-0.249.026-3 Everaldo Braga Pires.
Transferência de alvará de estacionamento nº
015.205-20. Deferido.

2014-0.252.173-8 Patrick Dyego Saviano
Barraza. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 030.689-27. Deferido.

2014-0.252.427-3 Vladimir Pires de
Andrade. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 012.024-21. Deferido.

2014-0.255.143-2 Manoel Antonio Ma-
chado Neto. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 026.195-20. Deferido.

2014-0.256.155-1 Ronaldo de Oliveira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
004.644-22. Deferido.

2014-0.257.064-0 Vera Lucia Anghinoni.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.105-21. Deferido.

2014-0.257.499-8 Arnaldo Sá Teles Dou-
rado. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 031.092-24. Deferido.

2014-0.261.012-9 Genivaldo Araujo dos
Santos. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 020.106-23. Deferido.

2014-0.261.026-9 José Ribeiro de
Macedo. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 024.005-29. Deferido.

2014-0.262.393-0 Luciana Fiorini. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
015.954-23. Deferido.

2014-0.262.411-1 Ildete Estende Ramos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
024.970-26. Deferido.

2014-0.263.227-0 Tereza Cavalcanti de
Brito. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 010.754-20. Deferido.

2014-0.267.054-7 Valtelicia Norma dos
Reis. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 015.671-28. Deferido.

2014-0.268.226-0 Vânia Moura de Sou-
za. Transferência de alvará de estacionamento
nº 001.179-27. Deferido.

2014-0.271.708-0 Marcos Paulo da Silva.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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PERDIDO PENDRIVE
(CHAVE DE MEMORIA)

DENTRO DE UM TAXI NO
TRAJETO FARIA LIMA /
POSTO DE SAUDE ( DO
ITAIM BIBI)/FARIA LIMA
ZN SUL DE SÃO PAULO,
ANTES DO NATAL. QUEM

ENCONTRAR POR
FAVOR ENTRAR EM

CONTATO COM 98227
4380 C/ ANTONIO.

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
Alugue-me seu alvara já possuo
veiculo, zn sul – particular F: 9.9391-
9898 (claro) c/ Jose.
Vende-se Prefixo Líder Táxi SP R$
8.500,00. Aceito Carro/Moto F:
9.80607552 c/ Willians.
Compro Vendo e Alugo taxi - melhor
avaliaçãodo veículo pagamento á
vista F: 9.4330-9398.
Compro, Vendo e Administro seu taxi:
pago á vista F: 9.4722-7530 (nextel)
/ 9.5162-9600 (tim) / 3667-4830 (fixo).
Alugo 1 partº, 2dorm., 1vaga, c/ ar
condicionado á100m. da praia p/
temporada Praia Grande VL.
Guilhermina , diaria R$ 200,00 F:
9.9802-2255 (vivo) /2241-0362 c/
Francisco.
Alvara livre ou c/ponto para
trasnferencia, temos clientes
interessados - Consulte, Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno, 2181-
sala:03 – Mooca Fone: 3637-5768 /
9.8585-5988.

Alugamos seu alvara e fazemos
administração, aluguel garantido -
Consulte, Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181-sala:03 – Mooca
Fone: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Alugo alvara e vendo carro zero -
Consulte, Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181-sala:03 – Mooca
Fone: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Vendo 1 casa em Vargem Grande ou
troco por taxi de São Paulo F: 9.7650-
2931 / 2649-4687 c/ Nilson.
Transfiro alvara completo, melhor
ponto da VL.Olimpia F: 9.4732-3916 c/
Leandro.
Ofereço-me c/ 2°motorista F: 9.4732-
9823 c/ Aguinaldo ou 3961-0027 c/
Ivone.
Vendo Cobalt LTZ 2012/2012, completo
e transfiro alvara na região do Morumbi
F: 9.8521-3371 c/ Adalberto.
Vendo ou Troco taxi completo c/ponto –
Negociar F: 9.9930-4707 / 9.6882-6143
c/ Antonio.
Vendo alavra de Itapecerica Zafira 2011
F: 9.7109-6693 / 9.8740-8846 c/ Nei.
Alugue-me seu alvara já possuo
veiculo, zn sul – particular F: 9.9391-
9898 (claro) c/ Jose.
Eu, Severino Fernandes Urbano,
declaro que fui furtado ás cartas de IPI
e ICMS n° do processo 11610-721856-
2014-64 N° B.O 11455/2014

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.

ALVARÁ ALUGO-Alugo alvará e vendo
CIVIC 2014 Tels.: (11) 96828-1200/
95863-6429.
ALVARÁ ALUGUE-Alugue seu Alvará,
nos procure, temos as melhores
condições, aluguel garantido e a melhor
luva do mercado. Tels.: (11) 7726-4620/
7820-4320.
Transfiro alavra c/ponto na Santa
Cecilia F: 3768-3444 / 9.9163-7712 c/
Adilson.
ALVARÁ ALUGO-Alugo alvará e vendo
IDEA 2013 Tel.: (11) 7726-4620.
Vendo Doblo 12/12, procuro 2°
motorista na 25 de março F: 9.9183-
1587 / 9.8238-9333 c/ Laerte.
Vendo Apart.2dorm mobiliado, no Bairro
Socorro SP F: 9.6580-4652 c/ Adriana.
ALVARÁ ALUGO-Alugo alvará e vendo
MERIVA 2012 Tels.: (11) 96828-1200/
95863-6429.
Vendo taxi completo Meriva 2010 F:
9.6580-4652 c/ Adriana

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

Transferência de alvará de estacionamento nº
013.786-27. Deferido.

2014-0.273.431-6 Adriana Augusto de
Alvarenga. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 029.821-29. Deferido.

2014-0.275.335-3 Hemetrio Rozendo
Andrade. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 025.140-28. Deferido.

2014-0.276.679-0 Sandra Rosa de Lima.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.876-21. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 05/02/15
2013-0.109.333-1 Leidevan Souza Meneses

Cardoso. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 012.697-20. Deferido.

2014-0.213.760-1 Eric Eduardo Romero
Marques. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 004.318-26. Deferido.

2014-0.232.850-4 Fábio Batista da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
005.510-23. Deferido.

2014-0.240.156-2 Wilson Roberto
Ceciliato. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 000.825-20. Deferido.

2014-0.244.701-5 Tacina Antunes de Sou-
za. Transferência de alvará de estacionamento nº
012.744-22. Deferido.

2014-0.247.762-3 Maria Luiza Rodrigues
Alves. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 022.445-27. Deferido.

2014-0.248.741-6 Deuselina do Nascimen-
to Lima Moura. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 024.003-24. Deferido.

2014-0.250.475-2 Neide Perez Rosse Agu-
do. Transferência de alvará de estacionamento
nº 002.437-28. Deferido.

2014-0.250.790-5 Sheila Aparecida da Silva
Santos Nascimento. Transferência de alvará de
estacionamento nº 033.213-20. Deferido.

2014-0.251.732-3 Kiyomi Kitayama.
Transferência de alvará de estacionamento nº
020.938-20. Deferido.

2014-0.254.206-9 Marlene Aparecida da Sil-
va Andrade. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 034.483-20. Deferido.

2014-0.254.666-8 José da Silva. Transferên-
cia de alvará de estacionamento nº 040.166-29.
Deferido.

2014-0.255.427-0 Silas Francisco Soares.
Transferência de alvará de estacionamento nº
039.029-27. Deferido.

2014-0.255.890-9 Nilson Correia da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento nº
029.374-25. Deferido.

2014-0.256.138-1 Fernando Marcio Cava-
lheiro. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 030.345-26. Deferido.

2014-0.256.473-9 Aureliana de Freitas.
Transferência de alvará de estacionamento nº
013.627-20. Deferido.

2014-0.257.557-9 Anderson Batista Araujo.
Transferência de alvará de estacionamento nº
006.652-23. Deferido.

2014-0.258.590-6 Aleone Jesus dos Santos.
Transferência de alvará de estacionamento nº
020.987-25. Deferido.

2014-0.260.010-7 Elizabete Ferreira de
Medeiros Camanzano. Transferência de alvará
de estacionamento nº 004.038-22. Deferido.

2014-0.260.031-0 Alexandre Pereira da Sil-
va. Transferência de alvará de estacionamento nº
038.099-27. Deferido.

2014-0.260.161-8 Arilton Rocha de Souza.
Transferência de alvará de estacionamento nº
038.496-27. Deferido.

2014-0.261.196-6 Jaques Ronaldo de
Almeida. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 034.432-21. Deferido.

2014-0.262.175-9 Remerson de Souza Cruz.
Transferência de alvará de estacionamento nº
001.365-22. Deferido.

2014-0.263.823-6 Luis Manoel da Rocha
Leal. Transferência de alvará de estacionamento
nº 030.144-28. Deferido.

2014-0.264.044-3 Clayton Meneses Lopes.
Transferência de alvará de estacionamento nº
016.133-24. Deferido.

2014-0.265.111-9 Manoel Fernando Gomes
Felix. Transferência de alvará de estacionamento
nº 016.334-22. Deferido.

2014-0.265.615-3 Ricardo Agostinho de
Resende. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 006.447-22. Deferido.

2014-0.265.830-0 Rogério José de Andrade.

Transferência de alvará de estacionamento nº
003.840-20. Deferido.

2014-0.266.557-8 Juliana da Silva Soares
Santos. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 033.016-21. Deferido.

2014-0.268.334-7 Roger William Jureidini.
Transferência de alvará de estacionamento nº
041.061-21. Indeferido.

2014-0.268.367-3 José Dílson Rodrigues
Souza. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 001.494-20. Deferido.

2014-0.268.629-0 Ana Cristina Correa de
Lima. Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 004.378-24. Deferido.

2014-0.269.670-8 Antonio Avelino Leite.
Transferência de alvará de estacionamento nº
000.477-24. Deferido.

2014-0.271.178-2 Renato Ricardo
Hernandes. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 034.957-28. Deferido.

2014-0.272.352-7 Carlos Eduardo
Belchior Honorato Costa de Souza. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº 038.556-
27. Deferido.

2014-0.272.523-6 Paulo Luiz de Oliveira.
Transferência de alvará de estacionamento nº
031.968-28. Deferido.

2014-0.272.814-6 Rodrigo Quirino de
Gouveia. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 005.369-20. Deferido.

2014-0.272.838-3 Pedro Torquato da Sil-
va. Transferência de alvará de estacionamento
nº 028.856-20. Deferido.

2014-0.275.012-5 Ronaldo Martins
Catosso. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 016.333-25. Deferido.

2014-0.275.171-7 Edson Roberto Morais.
Transferência de alvará de estacionamento nº
035.553-21. Deferido.

2014-0.275.812-6 Fábio Antonio do
Nascimento. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 009.521-25. Deferido.

2014-0.275.968-8 Gilenaldo José dos
Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 001.268-29. Deferido.

2014-0.277.433-4 Guilherme Thiago
Brandt Mazzini. Transferência de alvará
de estacionamento nº 017.264-20. Deferi-

do.

2014-0.277.793-7 Evandro Moreira de
Oliveira. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 027.298-22. Deferido.

Procura-se Mala Preta

Pequena.O taxista (Honda

Fit) pegou a cliente no dia

26/01 ao redor das 11:00

Hs na Rua: Diogo Jacome

e levou até a Rua:

Hungria. Recompensa-se

F: 9.9266-3029.




