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GNC, Gente Nossa Corretora de Seguros, líder do
segmento, há mais de dez anos garante o seu

patrimônio. Trabalhamos com várias seguradoras.
Ligue: (11) 5572-3000. Pág. 28

 Só o seguro de seu táxi

garante o seu dia-a-dia

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores nas
Empresas de Táxi no Estado de São Paulo
(Simtetaxis) conseguiu uma liminar proibindo o
aplicativo Uber. A decisão foi concedida em 28
de abril pelo juiz Roberto Luiz Corcioli Filho, da
12ª Vara Cível de São Paulo. A multa diária em
caso de descumprimento é de R$ 100 mil. A de-
cisão do juiz foi baseada na Lei Federal
12.468, que legalizou a profissão de taxista,
elaborada por Salomão Pereira, pelo presi-
dente da Fetacesp e por vários sindicalistas.
A Uber ainda pode recorrer. Pág. 24 e 25

Aplicativo Uber é proibido pela
justiça, com multa de R$ 100 mil ao dia

O vereador Salomão Pereira
apresentou um Projeto de Lei
que pune com multa no valor de
R$ 3.800 mil o carro particular
que trabalhar como táxi na ca-

pital paulista. Já a empresa que
utiliza esse tipo de serviço irre-
gular será multada em R$ 28 mil,
e na reincidência em R$ 56 mil.
Pág. 23

Carro particular trabalhando como

táxi será punido com multa pesada

A categoria agradece
ao diretor do DTP,
Daniel Telles, pelo

trabalho em benefício
de todos. Confira o

seu nome na lista de
processos deferidos
e indeferidos. Você

tem 30 dias para
regularizar a docu-

mentação.  Pág. 22

Transferência

de alvará

Aposentadoria, revisão e ou-
tros serviços junto ao INSS: to-
das as quartas-feiras, das 9h às
13h. Se você vai financiar o car-
ro 0 km e precisa de carta de
rendimento,  ou de lucro
cessante, procure a Coopetasp.
Ligue: (11) 2081-1015.  Pág. 30

VAI SE APOSENTAR?

PROCURE A COOPETASP.

Ao adquirir o seu carro novo, procure os anunciantes da Folha do
Motorista. Eles têm sempre profissionais preparados para lhe prestar o

melhor atendimento. Para anunciar, fale conosco:
folhadomotorista@terra.com.br/ cob.unida@uol.com.br

11 5575-2653 Pág. 34

O seu táxi 0 km

atrai mais passageiros
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Multas e nada mais

Nunca se multou tanto na cidade
de São Paulo. No ano passado, os
motoristas sofreram 10,6 milhões de
autuações de trânsito na cidade, nú-
mero 4,5% maior do que o registra-
do em 2013. A Prefeitura arrecadou
com essas multas mais de R$ 850 mi-

Multas e nada mais
Fotos: Mario Sergio de Almeida

lhões de reais. As principais vítimas
dessa indústria da multa são os taxistas.

Do total arrecadado, 5% são des-
tinados ao Fundo Nacional de Segu-
rança e Educação de Trânsito, do go-
verno federal. O restante fica com a
Prefeitura, para ser aplicado em
melhorias no trânsito, fiscalização e
programas de educação. Mas nada
disso acontece em São Paulo. Os pro-
gramas de educação no trânsito prati-
camente não existem e não há
melhorias visíveis para taxistas, pedes-
tres, motoristas e usuários de transpor-
te público. Apenas os ciclistas foram
beneficiados na gestão de Fernando
Haddad - mesmo assim com
ciclofaixas feitas sem nenhum planeja-
mento, sem nenhuma conexão com a
rede oficial de transportes.

Como não há transporte público de
qualidade nem incentivo para o uso de
táxi, a população segue comprando
carros e abarrotando as ruas, o que
provoca recordes seguidos de conges-
tionamentos. As empresas de ônibus,
sem fiscalização efetiva da Prefeitura,
prestam um serviço ruim, que passou
a ser investigado pelo Ministério Pú-
blico. Medidas de fundo, que pre-
c isar iam de coragem do
governante, nem são discutidas,
como a ampliação do rodízio para
carros comuns e a liberação dos
corredores e faixas para os táxis.

As obras prometidas por Haddad
em sua campanha não saíram do pa-
pel. Os poucos corredores que ele
inaugurou foram planejados pelos pre-
feitos que o antecederam. Como em

todas as áreas, no transporte o pre-
feito também é muito marketing e
pouca ação.

Os paulistanos acabam sendo
penalizados duas vezes: pelo caos
no trânsito e pela indústria das
multas. A sinalização confusa, as
trocas de velocidade máxima vá-
rias vezes em uma mesma aveni-
da e as placas mal sinalizadas fa-
zem com que os motoristas sejam
multados sem nem saber.

Os maus motoristas, sem dúvida,
devem ser punidos. Mas o dinheiro
dessa indústria da multa precisa ser
usado para melhorar o caótico trân-
sito de nossa cidade.

 Andrea Matarazzo
Vereador e líder do PSDB na

Câmara Municipal de São Paulo

Dr. Sérgio Matiota

segundas-feiras, das 12h30 às 17h

civil, criminal e trabalhista.

     Dra. Rita Simone Miler Bertti

quintas-feiras, das 13h às 17h

família, civil e administrativo.

Jurídico da Coopetasp

atende sócios e não sócios

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

TOQUE INFORMAL

Salomão no combate ao transporte clandestino

Retorno com a boa notícia da volta
do nosso vereador Salomão Pereira
à Câmara Municipal de São Paulo,
com a certeza de que temos um re-
presentante na categoria, e não mais
um que faz demagogia usando o
nome da classe.

Agora Salomão tem muito mais
força para defender os taxistas. Ele
conhece como ninguém as dificulda-
des destes cidadãos, que trabalham
diuturnamente para servir a popula-
ção paulistana.

O combate aos carros clandesti-

Depois de um tempo considerável esse colunista retorna à Folha
do Motorista, para manter esse agradável contato quinzenal com vocês.

nos sempre foi sua bandeira. No se-
gundo dia após sua posse apresentou
um Projeto de Lei que pune os veícu-
los clandestinos com pesadas mul-
tas, com punição também para as
empresas que utilizam esse tipo de
serviço (hotéis, supermercados,
flats, entre outras).

A luta é grande e está apenas no
começo. Por isso, é fundamental a
união de todas as lideranças taxistas,
em parceria com o vereador Salomão,
sem divergências e partidarismos. É
hora de dar as mãos.

Em audiência pública realizada na
Câmara Municipal no último dia 29 de
abril o grande debate foi sobre o
aplicativo Uber, que é usado irregular-
mente e faz concorrência com os
taxistas profissionais. Salomão Perei-
ra pronunciou-se com veemência nes-
sa oportunidade, assim como o Sr.
Natalício Bezerra, representante do
sindicato. Não podemos deixar de
agradecer também ao Ceará, pre-
sidente do Simtetaxis, seus advo-
gados e todas as lideranças que
marcaram presença.

Amigos taxistas, o momento é de
força e união, vamos à luta, não va-
mos baixar a guarda. Não podemos
permitir que esses forasteiros roubem
nosso pão, que tanto suamos para
conquistar. A divisão de votos em
2012 atrasou os interesses dos
taxistas em dez anos. Já poderíamos
ter conseguido muitos benefícios se
o vereador Salomão tivesse sido elei-
to.  Mas nunca é tarde, agora ele está
lá para defender toda a categoria.

José Pessoa de Araujo
pessoadearaujo@hotmail.com
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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.

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.

Taxista: baixe o

aplicativo

TAXISP

O aplicativo TAXISP é totalmente gratuito, e está

disponível para celulares e tablets com Android e iOS

e melhore o seu

faturamento
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Após publicação neste prestigi-
oso jornal, na edição n. 726, da
matéria  intitulada “JUSTIÇA DE-
TERMINA IMEDIATA INSCRIÇÃO
DE DESPACHANTE NO
DETRAN” surgiram questionamentos
por parte daqueles que não tinham qual-
quer contato com a profissão , até
porque a decisão do Tri-
bunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo se referia
a inscrição daqueles que já
haviam atuado na área e que
teriam “direito adquirido”.

Ao ser regulamentado o
exercício da profissão, res-
tou estabelecida a criação e
o funcionamento do Conse-
lho Regional dos Despachantes
Documentalistas, que recebe inscri-
ções dos interessados.Entretanto, o
órgão representativo da categoria exige
a frequência em curso por ela minis-
trado para o eventual candidato que
não comprovasse o exercício da pro-
fissão antes da sua regulamentação,
já que estes possuem direito adqui-
rido em razão da experiência acu-
mulada.

O problema surge na medida em que
o CRDD/SP - Conselho Regional dos
Despachantes Documentalistas do Es-
tado de São Paulo não disponibiliza
o curso, criando óbice aos interes-

DESPACHANTE POLICIAL:
ILEGALIDADE NA

EXIGÊNCIA DO DIPLOMA
SSP PARA INSCRIÇÃO NO

DETRAN-SP
sados. Assim, importante saber se
a exigência seria legal sob o ponto
de vista da Constituição Federal,
mais especificamente diante da ga-
rantia da legalidade, que assegu-
ra que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo em
virtude de lei.

Sob esse aspecto,
vê-se que a exigência
do CRDD/SP Conselho
Regional dos Despa-
chantes Documentalistas
do Estado de São Paulo
tem sido alvo de
questionamento na Jus-
tiça Federal de São Pau-
lo - que poderá dispen-

sar o interessado da sujeição ao
curso para a inscrição do candida-
to nos quadros do órgão represen-
tativo da categoria, que cuidará da
documentação junto ao DETRAN-
SP, tornando regular o exercício do
novo profissional.

Em resumo, para o exercício da
atividade de despachante policial,
atualmente, conhecido como des-
pachante documentalista, não está
condicionada a exigência de curso
especifico, para tanto, recomenda-
se ao interessado que procure um
advogado para tomar todas as pro-
videncias necessárias.

Tem coisas que só
acontecem no Brasil

Os taxistas estão se mobilizan-
do contra o aplicativo Uber, que
desrespeita a lei federal que per-
mite apenas o táxi como transpor-
te individual remunerado de pas-
sageiros. Ou seja, há uma lei vigen-
te, e isso por si só deveria ser sufi-
ciente para que houvesse uma proi-
bição para o app. Mas, como no
Brasil as coisas funcionam de uma
forma estranha, é preciso que toda
uma categoria de trabalhadores
prejudicados se mobilize para co-
brar uma punição.

Podemos fazer uma analogia
deste fato em relação a qualquer
tipo de crime. Imagine se fosse
preciso fazer passeatas e reivindi-
cações para cobrar o indiciamento
de um assassino confesso, que des-
fila livremente após matar uma pes-
soa. Ou ainda cobrar das autori-
dades que somente dentistas for-
mados atendam a população, já
que vários cidadãos decidiram, por
livre e espontânea vontade, abrir
um consultório odontológico.

O correto e lógico seria a proi-
bição automática de uma empresa

É preciso uma manifestação
para cobrar o cumprimento da lei?

internacional que chega a nosso país
desrespeitando nossas leis. Não
deveria ser  necessária uma
mobilização dos taxistas para que
o assunto fosse decidido: se há uma
legislação em vigor, esta deve ser
cumprida.

Nós, cidadãos brasileiros, cer-
tamente seremos punidos se, ao vi-
sitarmos determinado país, des-
respeitarmos suas leis. E as empresas
brasileiras, ao se instalar em outros lo-
cais ou mesmo ao vender seus produ-
tos para o exterior, precisam se adap-
tar à legislação do país que pretendem
ingressar. Porque a recíproca não é ver-
dadeira quando uma empresa america-
na chega ao Brasil?

Se o modelo de negócios da em-
presa Uber não é compatível com
as nossas leis, simplesmente ela não
pode existir no Brasil. Não existem
adaptações: lei é lei. Aqui em nos-
so solo apenas os taxistas legaliza-
dos, que pagam impostos, são fis-
calizados pelos órgãos competen-
tes e possuem alvará de estaciona-
mento podem trabalhar no transpor-
te individual de passageiros. E fim.
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Mãe é tão forte o teu amor

Você que acolhe o filho que

chora

Como é bom ter sua mãe

Há! Se eu tivesse a minha aqui

agora

 

Mãe que acalenta

Mãe que acaricia

No seu colo eu sorria e chorava

Nos teus seios eu adormecia

 

A senhora me ensinou a andar

Quando me soltava eu caia

Sozinho eu não levantava

Preocupada me ajudava e sorria

 

Quantas noites não dormiu

Porque eu estava acordado

Sua preocupação é constante

Está sempre ao nosso lado

 

Tanto de mim cuidou

Agora estou forte e crescido

Seu valor não tem preço

Cheguei e fui bem recebido

 

Não posso esquecer um só

momento

Seu sofrimento sua dor

Mãe seu dia é todo dia

Como é grande o seu amor.

Ari Lopes da Fonseca

Taxista, trabalha em um ponto na

Avenida Jaceguai há 35 anos.

Autor do livro “Poemas Verda-

des da Vida”, já prepara

o lançamento de seu segundo

livro de poesias.

Mãe

Mais de 10 mil carros roubados na

capital no primeiro trimestre de 2015

As estatísticas criminais divulgadas pela
Secretaria de Segurança Pública (SSP) mos-
traram que 10.318 veículos foram roubados
na capital paulista, nos primeiros três meses
deste ano. Somente em março foram 3.366
roubos de carros registrados. Mesmo com
esses números, houve uma queda de 25,6%
nesse tipo de crime, comparado com o pri-
meiro trimestre de 2014.

Já os furtos de veículo foram reduzidos
em 7,2% no primeiro trimestre do ano. Os
criminosos levaram 11.682 carros no perío-
do, 4.253 apenas em março.

Foram registrados 29 casos de latrocíni-
os (roubos seguido de morte) no último tri-
mestre em São Paulo. A taxa de homicídios
na capital ficou em 9,80 casos por 100 mil
habitantes, próxima à taxa de 10 homicídios
por grupo de 100 mil habitantes considera-
da endêmica pela Organização das Nações
Unidas (ONU).

Foto: Mario Sergio de Almeida

DIÁRIO OFICIAL DE 23/04/15
Portaria nº 049/15 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº

897 (C.L.P. 23.08.005-1) para
estacionamento de taxi, catego-
r ia  comum, na Rua Joaquim
Machado,  lado ímpar,  a l tura
do nº  111,  entre a Rua Trajano

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:

e a Catão, capacidade para 5
vagas, índice de rotatividade
igual a 1 carro por vaga.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/
04/15

Portaria nº 053/15 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº

2815 (C.L.P. 24.00.191-0) para

estacionamento de taxi, categoria
comum, da Avenida Rio Branco
para a Rua dos Timbiras, altura do
nº 311 ,  e n t r e  a  R u a  S a n t a
Ifigênia e a Avenida Rio Bran-
co,  capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.
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Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para in-
dicar um segundo condutor, com
Condutax, ao DTP (Departamento
de Transportes Públicos). Depois

Para fazer inventário de taxista,

procure o jurídico da Coopetasp
Erros em inventários podem

levar à perda definitiva do alvará
deste prazo é exigido o inventário,
que leva tempo para ser finalizado.

De acordo com a lei 7.329 a
transferência de alvará deve ser feita
em até três anos; depois desse tem-

po o alvará entra em processo de
caducidade. Para antecipar a trans-
ferência o advogado, após dar en-
trada no inventário, pode solicitar ao
juiz um alvará judicial.

O departamento jurídico da
Coopetasp é especializado em inven-
tários de taxistas. Marque seu horário:
Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana - Telefone: 2081-1015.
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O Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo - Detran alerta
os condutores em relação ao
emplacamento dos veículos. O servi-
ço deve ser realizado somente nas
unidades de trânsito ou nos postos de
lacração autorizados, indicados e
credenciados pela autarquia.

De acordo com o Código Brasileiro
de Trânsito (CTB), conduzir o veículo
com o lacre, a inscrição do chassi, o selo,
a placa ou qualquer outro elemento de
identificação violado ou falsificado acar-
reta infração gravíssima, multa (R$
191,54 e 7 pontos), apreensão (de 1 a
10 dias) e remoção do veículo. Portar
no veículo placas de identificação em de-
sacordo com as especificações e mo-
delos estabelecidos pelo Conselho
Nacional de Trânsito poderá gerar
ainda infração média, multa (R$
85,13 e 4 pontos), retenção do veí-
culo para regularização e apreensão
das placas irregulares.

As taxas oficiais do emplacamento
são as mesmas em todo o estado: R$
88,40 para motos e R$ 106,40 para
carros, ônibus e caminhões, direto nas
unidades do Detran e empresas

Detran faz alerta sobre o emplacamento de veículos 

credenciadas. Para quem opta por fa-
zer o serviço por meio das concessio-
nárias de veículos, os custos são R$
150,81 para motos e R$ 164,18 para
carros, ônibus e caminhões. A taxa dá
direito a um par de placas e deve ser
paga nos bancos credenciados. Não
há qualquer pagamento adicional a ne-
nhum prestador de serviço do Detran.

Qualquer suspeita sobre o serviço

de emplacamento realizado por inter-
mediários clandestinos ou sobre a co-
brança de valores indevidos para con-
fecção de placas fora dos padrões exigi-
dos na legislação federal deve ser denunci-
ada à Ouvidoria do Detran (acesso pelo
portal www.detran.sp.gov.br, na área
Atendimento).

Crime

Para o indivíduo que adulterar ou

remarcar número de chassi ou qual-
quer sinal identificador de veículo
automotor, de seu componente ou
equipamento, o Código Penal esta-
belece uma pena de reclusão de três
a seis anos e multa.

Se o agente comete o crime no
exercício da função pública ou em
razão dela, a pena é aumentada de
um terço. Incorre nas mesmas penas
o funcionário público que contribui
para o licenciamento ou registro do
veículo remarcado ou adulterado,
fornecendo indevidamente material ou
informação oficial.

Formato mais seguro de placas
Desde agosto do ano passado, os

veículos emplacados no Estado de
São Paulo passaram a ter lacres plás-
ticos rastreáveis, com numeração úni-
ca de série formada por nove dígitos
gravada a laser.

Os dados dos lacres e a numera-
ção do código de barras das placas
estão inseridos em sistema
informatizado do Detran, o que re-
duz a possibilidade de adulteração e
aumenta a segurança na identificação
dos veículos.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Os veículos com placas final 2 de-
vem ser licenciados até o último dia útil
do mês de maio. O serviço pode ser
feito de forma eletrônica, com entrega
do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV)
pelos Correios, ou diretamente nos
postos do Detran e do Poupatempo.

Conduzir um carro com o
licenciamento em atraso é infração
gravíssima (artigo 230 do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB): multa de
R$ 191,54, sete pontos na carteira,
além de apreensão e remoção do veí-
culo. Já conduzir sem portar o docu-
mento, mesmo que o licenciamento
esteja em dia, é infração leve (arti-
go 232 do CTB): multa de R$
53,20, três pontos na carteira e
retenção do veículo até que o
CRLV seja apresentado.

A taxa de licenciamento para o
exercício 2015 é de R$ 72,25, e pode
ser paga pela internet, caixas eletrôni-
cos ou nas agências dos bancos
credenciados. Ao realizar o
licenciamento, é preciso quitar possí-
veis débitos de IPVA, seguro obriga-
tório e multas.

Para receber o documento via Cor-
reios, é necessário pagar o valor adi-

Veículos com placas final

2 devem ser licenciados

até o fim de maio
Valor de R$ 72,25 deve ser pago na rede
bancária. Quem preferir pode receber o

documento pelos Correios, com
taxa de entrega de R$ 11

Calendário de licenciamento no Estado de São Paulo:

* Até o último dia útil de cada mês

cional de R$ 11, referente à postagem.
A entrega é feita em até sete dias úteis,
mas o endereço precisa estar atuali-
zado no Detran; caso contrário, não
será possível realizar a entrega, e
o proprietário terá que retirar o
documento em uma unidade de
atendimento.

Quem preferir retirar o documen-
to em um posto de atendimento deve
apresentar o comprovante de paga-
mento do licenciamento em uma das
unidades do Detran (Aricanduva,
Armênia, Interlagos, estação Mare-
chal Deodoro do Metrô ou Raposo
Shopping) ou no Poupatempo (Cida-
de Ademar, Itaquera, Lapa, Santo
Amaro e Sé). Nesse caso, será soli-
citado um documento de identifica-
ção e o comprovante de pagamento.
A entrega poderá ser solicitada, tam-
bém, por procurador, portando pro-
curação original e cópia do RG do
proprietário do veículo; ou por pa-
rentes próximos (pais, filhos, irmãos
e cônjuge), apresentando documento
que comprove o grau de parentesco.

Dúvidas? Acesse:

www.detran.sp.gov.br

Quando o assunto é embreagem,
câmbio, suspensão, amortecedor,
freio, mola ou direção hidráulica, a
oficina Paulo Embreagens é o lugar
certo. Paulo Arrigui, proprietário da
empresa, está a 22 anos no ramo, e
faz questão de sempre oferecer o
melhor negócio.

“Estou disponível para negociar
com todos os meus clientes. Aqui na
Paulo Embreagens o taxista irá falar
diretamente comigo ou com o Ismael
(parte técnica), e iremos trabalhar
para resolver o que for preciso o mais
rápido possível. Temos um horário de
atendimento diferenciado, com a
abertura da oficina às 6 horas da ma-
nhã, trabalhamos com horário mar-
cado, e os taxistas têm prioridade

Paulo embreagens:
sempre oferecendo o

melhor negócio
Taxistas têm prioridade no atendimento e podem

parcelar qualquer valor no cartão de crédito

absoluta”, afirmou o proprietário.
Todos os serviços prestados pela

oficina Paulo Embreagens podem ser
parcelados no cartão de crédito, in-
dependente do valor. Os taxistas tam-
bém podem acompanhar a execução
dos serviços, em um ambiente lim-
po e organizado. “Nós trabalha-
mos de uma maneira muito hones-
ta, e por isso o proprietário do
veículo é bem vindo para ver o que
fazemos”, lembrou Paulo.

A forma de trabalhar, sem interme-
diários, faz com que Paulo seja conhe-
cido pelos taxistas. “Se for preciso eu
abro a empresa em um domingo para
receber o carro de um cliente. Eu es-
tou sempre à disposição, e isso não
irá mudar”, finalizou o proprietário.

Rua do Oratório 291 – Mooca
Telefones: 2601-7111/ 2601-7170
Segunda à sexta – das 6h às 17h30

Sábados – das 6h às 12h

Foto: Mario Sergio de Almeida
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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

Instale uma câmera em
seu táxi e tenha mais

segurança
Custa pouco

proteger sua vida
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.
Além disso, a nitidez impressiona,
mesmo em filmagens noturnas. T o -
dos os táxis equipados com a câmera
de segurança possuem um selo que
informa os passageiros sobre a filma-
gem: “Esse veículo está sendo
monitorado, com imagens transmiti-
das 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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DIÁRIO OFICIAL DE 18/04/15
2015-0.071.151-5 Maria Giselda Aro.

Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 030.136-26. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 23/04/15
2014-0.252.465-6 Maria Vieira de Olivei-

ra. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 031.381-27. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 24/04/15
2014-0.003.151-2 Ana Carine Flávio da

Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 030.968-23. Deferido.

2014-0.225.475-6 Mauro Pereira. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
006.998-29. Deferido.

2014-0.225.855-7 Nivaldo Pires da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.697-22. Deferido.

2014-0.260.845-0 Alfredo Janoti. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
007.161-20. Deferido.

2014-0.261.371-3 Arnaldo dos Santos
Penna. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 018.330-22. Deferido.

2014-0.266.573-0 Ademar Goi de Freitas.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 022.937-22. Deferido.

2014-0.277.526-8 Moacir Luis de Melo.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 013.595-25. Deferido.

2014-0.278.315-5 Luiz Carlos Rosa.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 016.652-27. Deferido.

2014-0.280.706-2 Sonia de Souza Melo.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 005.473-28. Deferido.

2014-0.283.675-5 Darci Barbosa Leite da
Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 040.098-27. Deferido.

2014-0.303.058-4 Regilani Gonçal-
ves de Almeida Dantas. Transferência
de a lvará  de  es tac ionamento nº
006.349-21. Deferido.

2015-0.022.506-8 Dorcelina de Freitas
Gomes. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 032.643-27. Deferido.

2015-0.023.029-0 Antonio Moreira de
Souza. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 015.846-26. Deferido.

2015-0.024.265-5 José Hideji Ikeda.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 040.072-20. Deferido.

2015-0.024.582-4 Orival Carrera
Rodrigues. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 012.500-27. Deferido.

2015-0.027.794-7 Hermínio Trindade de
Jesus. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 010.380-28. Deferido.

2015-0.028.967-8 Luiz Otoni de Faria.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 007.764-24. Deferido.

2015-0.030.459-6 Daniel Bento da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 034.443-25. Deferido.

2015-0.033.070-8 Manoel José Alexan-
dre. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 002.252-23. Deferido.

2015-0.033.173-9 Zengi Chinem. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
001.370-22. Deferido.

2015-0.034.559-4 José Roberto Luzio.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 012.029-28. Deferido.

2015-0.035.122-5 Sebastião Teixeira da
Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 032.994-22. Deferido.

2015-0.035.571-9 Expedito Barboza.
Transferência de alvará de estacionamen-

Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial

A Folha do Motorista publica a lista de transferências de alvarás, deferidas e indeferidas, dos últimos dias. Se o seu pedido foi aceito, procure o DTP
(Departamento de Transportes Públicos) para regularizar a situação: o prazo é de 30 dias a partir da data de publicação.

to nº 017.717-28. Deferido.

2015-0.038.050-0 Carlos Alberto Gil.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 031.666-27. Deferido.

2015-0.038.406-9 Tadashi Takamoto.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 035.950-21. Deferido.

2015-0.040.852-9 Rubens de Almeida
Leite. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 022.734-20. Deferido.

2015-0.040.932-0 Luiz Carlos Ferreira.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 032.444-23. Deferido.

2015-0.052.872-9 Roberto Giovannetti.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 019.917-28. Deferido.

2015-0.053.761-2 Walter Lapa. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº
018.386-28. Deferido.

2015-0.055.124-0 Manoel Sudário Soa-
res. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 020.839-22. Deferido.

2015-0.055.432-0 Isnard Gomes da Silva.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 006.457-29. Deferido.

2015-0.056.279-0 Paulo Misael. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº
027.859-27. Deferido.

2015-0.056.804-6 Antonio Feliciano dos
Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 018.468-25. Deferido.

2015-0.059.165-0 Ronaldo Batista Neves.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 007.949-29. Deferido.

2015-0.060.443-3 Maria Baccas
Bertoletti. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 019.802-20. Deferido.

2015-0.060.766-1 Antonio Takeda. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
000.995-20. Deferido.

2015-0.061.913-9 José Teotonio da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 036.859-26. Deferido.

2015-0.062.493-0 Anísio de Souza.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 007.363-25. Deferido.

2015-0.062.848-0 Kobayashi Tiharu.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 001.884-25. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 25/04/15
2013-0.239.366-5 Maria Pereira Soledade.

Transferência de alvará de estacionamento
nº 019.071-23. Deferido.

2014-0.145.977-0 Teresinha de Oliveira
Cardim. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 011.638-25. Deferido.

2014-0.169.889-8 Paula Maia do Valle
Sousa. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 017.951-20. Deferido.

2014-0.184.292-1 Roseana Thomaz de
Oliveira Ribeiro. Transferência de alvará de
estacionamento nº 036.493-26. Deferido.

2014-0.192.973-3 Maria de Lourdes Go-
mes. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 007.210-26. Deferido.

2014-0.211.457-1 Maria Alessandra Oli-
veira Barral. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 031.978-24. Deferido.

2014-0.215.896-0 Maria Viotto Peinado.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 007.582-21. Deferido.

2014-0.217.381-0 Antonio Martins de Oli-
veira. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 025.390-20. Deferido.

2014-0.311.407-9 Antonia Gonçalves Go-
mes. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 040.874-29. Deferido.

2014-0.329.408-5 Antonia Cândida

Anastácio. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 010.743-26. Deferido.

2015-0.044.335-9 Salvador Mayr Camillo.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 026.165-21. Deferido.

2015-0.044.697-8 Simeão Fernandes
Fornieles. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 021.627-25. Deferido.

2015-0.045.792-9 Otavio Gomes da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 032.700-25. Deferido.

2015-0.046.178-0 Sebastião Rei de
Siqueira. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 022.286-29. Deferido.

2015-0.047.477-7 Valter Marques dos
Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 002.126-28. Deferido.

2015-0.047.539-0 Aladio Vaz Loiola.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 010.409-28. Deferido.

2015-0.048.856-5 João Zanesco. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
021.021-29. Deferido.

2015-0.048.928-6 Marival Aparecido de
Souza. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 018.785-22. Deferido.

2015-0.048.966-9 Kazuo Fujitani. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
003.252-28. Deferido.

2015-0.049.018-7 Antonio Carlos Bonami
d Alonso. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 012.412-22. Deferido.

2015-0.049.056-0 Erivaldo Borges dos
Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 006.872-27. Deferido.

2015-0.049.357-7 Cristovam Moral.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 039.217-27. Deferido.

2015-0.049.713-0 Olivio Bosschaerts.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 025.802-25. Deferido.

2015-0.050.789-6 José Augusto Macha-
do Filho. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 000.994-22. Deferido.

2015-0.052.031-0 José Justino Sobrinho.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 001.955-29. Deferido.

2015-0.052.783-8 Ariovaldo Rodrigues.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 010.060-29. Deferido.

2015-0.063.430-8 Augusto Maia. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
004.827-22. Deferido.

2015-0.063.553-3 Otávio Tavares Cardo-
so. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 009.573-21. Deferido.

2015-0.063.670-0 Waldir Marques dos
Santos. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 010.883-27. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 28/04/15
2013-0.084.749-9 Laura Miranda Silva.

Transferência de alvará de estacionamento
nº 020.669-20. Deferido.

2014-0.234.729-0 Roberto Leite Barbosa.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 034.724-26. Deferido.

2014-0.262.639-4 Rita Simone Miller
Bertti. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 006.817-25. Indeferido.

2014-0.334.235-7 Rosalina Mandu da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 031.133-29. Deferido.

2015-0.015.181-1 Vicente Penacho.
Transferência de alvará de estacionamento
nº 006.883-20. Deferido.

2015-0.015.216-8 João de Souza. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
002.004-25. Deferido.

2015-0.016.292-9 João Jose do Bonfim.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 004.287-28. Deferido.

2015-0.016.316-0 Cesário Rubens
Macharelli. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 009.096-29. Deferido.

2015-0.017.412-9 Antonio Alves da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 016.699-23. Deferido.

2015-0.018.499-0 Valentino Ciardi.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 016.366-26. Deferido.

2015-0.019.610-6 Kazuo Kamei. Trans-
ferência de alvará de estacionamento nº
005.743-25. Deferido.

2015-0.021.089-3 Gilson Paulino da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 033.556-24. Deferido.

2015-0.021.717-0 Euclides Francisco da
Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 028.648-27. Deferido.

2015-0.022.370-7 Paulo Rodrigues Leal.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 005.437-21. Deferido.

2015-0.022.377-4 José Ernesto Pereira.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 019.227-26. Deferido.

2015-0.024.861-0 Guilherme Quaiatti.
Transferência de alvará de estacionamen-
to nº 007.645-23. Deferido.

2015-0.024.946-3 Pedro Araujo da Sil-
va. Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 005.148-29. Deferido.

2015-0.026.093-9 João Luiz de Souza
Duarte. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 012.489-28. Deferido.

2015-0.027.553-7 Nicola Domingos
Laudari. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 002.199-24. Deferido.

2015-0.041.068-0 Manoel Candido Fa-
rias. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 008.347-26. Deferido.

2015-0.043.472-4 Francisco Carlos
Eufrosino. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 040.412-24. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/04/15
2014-0.215.887-0 Eliane da Cunha

Golau Olvera. Transferência de alvará de
estacionamento nº 020.659-24. Deferido.

2015-0.058.271-5 Roberto Tenório dos
Santos. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 041.544-28. Indeferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 01/05/15
2013-0.167.039-8 Maria Isabel Ra-

mos Cardoso. Transferência de alvará
de estacionamento nº 031.211-27. De-

ferido.

2013-0.215.422-9 Fabiana de Oli-
ve i ra  Ferre i ra .  Transferência  de
alvará de estacionamento nº 012.099-
22. Deferido.

2013-0.231.827-2 Rita Maria da Cos-
ta. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 040.987-22. Deferido.

2014-0.198.203-0 Clei ton de
Medeiros Bispo. Transferência de
alvará de estacionamento nº 026.420-
26. Deferido.

2014-0.250.562-7 Maria José da Silva
Bastos. Transferência de alvará de estaci-
onamento nº 014.859-20. Deferido.

2015-0.092.695-3 Maria Santos da
Costa. Transferência de alvará

estacionamento nº 035.829-22. De-

ferido.

2015-0.038.252-0 Noeli Quintanas
Goedert. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 009.887-23. Indeferido.
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Conheça os principais projetos
apresentados pelo vereador Salomão

Desde que tomou posse, em 17 de março, o vereador Salomão Pereira já apresentou diversos Projetos de Lei (PL),
em benefício dos taxistas e da população em geral. As propostas aguardam o parecer das Comissões

Competentes antes de seguir para votação.

PL 150/2015
proíbe o transporte remunerado individual de passageiros por carros particulares, e estabelece multa de R$ 3.800, na

reincidência R$ 7.600,00 além da apreensão do veículo. Já os estabelecimentos comerciais ficam proibidos de autorizar a

permanência ou acesso de veículo de transporte individual de passageiro não autorizado a suas dependências, sob pena de

multa no valor de R$ 28 mil; na reincidência multa de R$ 56 mil.

PL 102/2015
fixa o uso de bandeira dois aos finais de ano, e estabelece o mês de

janeiro como data base para o reajuste anual da tarifa de táxi.

PL 128/2015
regulamenta a instalação de câmeras no interior dos táxis. A medida

não será obrigatória.

PL 134/2015
atenta para a necessidade de atendimento dos deficientes visuais,

acompanhados de cães guias, nos táxis. Além dos cães guias, gatos e
cachorros de pequeno porte também poderão acompanhar

seus donos nos táxis.

PL 154/2015
altera alguns artigos da Lei nº 7.329, referente ao serviço de táxi. O

projeto estabelece que, para a categoria comum, os carros precisarão ter
idade inferior a 7 anos, e para as categorias especial e luxo a 5 anos. O
taxista que possuir Condutax válido poderá conduzir veículo de qualquer
categoria, independente do tempo de registro como taxista. A transferên-
cia de alvará também fica assegurada, para pessoa física ou jurídica que
satisfaça as exigências legais. Em caso de óbito do segundo condutor,
preposto ou co-proprietário, o seu nome será desvinculado do alvará.

PL 166/2015
propõe a circulação dos táxis nas faixas de ônibus, localizadas
à direita, durante 24 horas, com ou sem passageiros. Já nos

corredores exclusivos permite a circulação dos táxis, a qualquer
hora do dia ou noite, quando o veículo estiver com passageiro.

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) publicou no Diário
Oficial em 25 de abril a Portaria 051/
2015, autorizando que a
ressinalização horizontal dos pontos
de táxi seja feita por entidades sindi-
cais e coordenadores de pontos pri-
vativos. Os taxistas ainda podem so-
licitar que a CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego) realize o servi-
ço, mas neste caso, o prazo para a
execução é maior.

De acordo com a medida, caso os
taxistas optem por realizar a

DTP autoriza ressinalização por sindicatos
e coordenadores de pontos

Taxistas terão que arcar com os custos da pintura,
caso decidam realizar o serviço sem esperar a CET

ressinalização de seus pontos, os gas-
tos com o serviço não serão de res-
ponsabilidade da Prefeitura. A Porta-
ria também estabelece que a tinta utili-
zada na pintura deva ser adequada, e
o trabalho precisará seguir o projeto
do DTP, que também fiscalizará a exe-
cução.

As entidades sindicais e coordena-
dores interessados em realizar uma
ressinalização de ponto deverão reti-
rar no DTP um Termo de

Autorização (Projeto e Portaria),
que será vinculado ao Processo Admi-

nistrativo de Ressinalização. Somente
após esse procedimento o trabalho
poderá ser executado.

Gabinete do vereador Salomão

A solução para o problema de si-
nalização de pontos foi um pedido do
vereador Salomão ao diretor do DTP,
logo que tomou posse. Salomão foi
procurado por vários taxistas que ha-
viam solicitado a sinalização há tem-
pos, e não tinham recebido resposta.
“A falta de demarcação do local desti-
nado ao taxista gera aborrecimentos
entre os permissionários e os proprie-

tários de carros particulares”, lembrou
o vereador.

O gabinete de Salomão está à dis-
posição para auxiliar todos os
taxistas, na sinalização de pontos
ou em qualquer outra questão da
categoria. Mensalmente será rea-
lizada uma reunião com vários co-
ordenadores, para resolver todas
as pendências e facilitar a vida do pro-
fissional da praça.

Gabinete do vereador

Salomão:

11 3396-4265
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A audiência pública sobre o trans-
porte clandestino de passageiros, que
aconteceu em 29 de abril, movimen-
tou a Câmara dos Vereadores de São

Vereador Salomão participa de audiência
pública sobre o transporte clandestino

Taxistas e representantes de aplicativos
compareceram à Câmara para debater o assunto

Paulo. Promovida pela Comissão de
Trânsito, Transportes, Atividade Eco-
nômica, Turismo, Lazer e
Gastronomia, o debate reuniu os sin-

dicatos da categoria, presidentes de
cooperativas, empresas, associações
e taxistas autônomos, além de repre-
sentantes de aplicativos que trabalham
com táxis legalizados.

O vereador Salomão Pereira, que
sempre esteve ao lado dos taxistas,
usou a palavra para se opor firmemen-
te à continuidade dos serviços do Uber
na capital paulista. Salomão afirmou
que as leis precisam ser seguidas, e não
é aceitável que uma empresa se fixe
em nosso país desrespeitando toda a
categoria taxista.

A audiência foi aberta com a leitura
da liminar que proibiu o aplicativo
Uber em São Paulo, conseguida pelo

Simtetaxis, e foi muito comemorada
por todos os presentes. Vários taxistas
usaram a palavra para se opor ao
modelo de serviço prestado pelo app,
mas foram unânimes em afirmar que
não estavam se posicionando contra
a tecnologia.

Salomão lembrou que é preciso
união dos taxistas, inclusive para fis-
calizar. “Cada taxista pode atuar como
um fiscal, denunciando ao DTP os
carros particulares que trabalham
como táxis. Assim, iremos comba-
ter, dentro da legalidade, o Uber
e todos os clandestinos que insis-
tem em andar na ilegalidade” afir-
mou o vereador.

Vereador Salomão é recebido pelo diretor do DTP, Daniel Telles

O diretor do DTP (Departamen-
to de Transportes Públicos) Daniel
Telles, e o vereador Salomão Perei-
ra, se reuniram para tratar de assun-
tos de interesse dos taxistas da
cidade de São Paulo. O encon-
tro aconteceu na sede do órgão,
no bairro do Pari, na manhã de
28 de abril.

A demora na ressinalização de
pontos de táxi, problema que che-
gou ao gabinete do vereador
Salomão, foi um dos temas da reu-
nião. “Vários taxistas, que aguarda-
vam a ressinalização de seus pontos
há tempos, me procuraram para pe-
dir uma solução. Eu passei todos os
casos para o DTP, que por sua vez
notificou a CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego)”, lembrou o
vereador.

Para solucionar essa questão de-
finitivamente, Telles autorizou os co-
ordenadores de pontos e o sindica-
to da categoria a executar a
ressinalização, sem a necessidade de
aguardar a CET. “Essa era uma an-
tiga reivindicação atendida pelo DTP.
Agora, os taxistas poderão optar por
aguardar a pintura realizada pela CET
ou realizar o serviço”, afirmou o diretor.

Salomão também solicitou ao di-
retor do DTP uma fiscalização mais

Em pauta, assuntos de interesse dos taxistas

rígida sobre os carros particulares que
fazem o serviço de táxi no município.
“Não podemos aceitar isso em nossa
cidade. Já apresentei um projeto na
Câmara com pesadas multas para o
proprietário do veículo e as empresas
que praticam essa ilegalidade”, afirmou
o vereador.

Telles afirmou que a fiscalização está
sendo realizada, e foi fechado um acor-
do entre o DTP e o Detran para que
os veículos apreendidos que possuam
irregularidades sejam bloqueados.
Com esse bloqueio, o proprietário não
poderá licenciar ou transferir o carro en-
quanto a pendência não for resolvida.

Tratando ainda sobre o transporte
remunerado de passageiros com car-
ros particulares, Salomão passou para
o diretor do DTP uma preocupação,
recebida de taxistas que foram amea-
çados por motoristas do aplicativo
Uber. “Motoristas particulares disse-
ram que farão denúncias falsas e anô-
nimas contra a categoria, somente para
prejudicar os taxistas”, informou o ve-
reador.

Daniel Telles afirmou que o DTP
averigua todas as denúncias recebidas,
inclusive as anônimas, mas somente
pune um taxista com base em provas
reais. “Não basta denunciar, é preciso
provar. Existem situações em que a fis-

calização vai apurar o que foi dito, e
em outros casos o próprio denunciante
precisa apresentar uma prova, um do-
cumento, um recibo. Nenhum cidadão
pode ser condenado por presunção”.

Ao final do encontro o vereador
Salomão Pereira colocou seu gabinete
à disposição do DTP, para trabalhar na

aprovação de leis que facilitem o tra-
balho do órgão. Daniel Telles também
aproveitou a oportunidade para res-
saltar que o DTP está fazendo a
sua parte em relação à fiscaliza-
ção do transporte clandestino, e
para facilitar processos e a ativi-
dade profissional do taxista.

Fotos: Mario Sergio de Almeida
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O Sindicato dos Motoristas e Tra-
balhadores nas Empresas de Táxi no
Estado de São Paulo (Simtetaxis)
entrou na justiça contra o aplicativo
Uber, e conseguiu uma liminar sus-
pendendo os serviços do app. A de-
cisão foi concedida em 28 de abril
pelo juiz Roberto Luiz Corcioli Filho,
da 12ª Vara Cível de São Paulo.

 A decisão do magistrado foi ba-
seada na Lei Federal 12.468, de 26
de agosto de 2011, elaborada pelo
vereador Salomão Pereira, o pre-
s idente  da  Federação dos
Taxistas do Estado de São Pau-
lo, José Fiovarante, e vários ou-
tros sindicalistas. A empresa ainda
pode recorrer.

O presidente do Sindicato, Anto-
nio Matias, conhecido como Ceará,
comemorou a decisão, mas alertou a
categoria. “É uma vitória, mas ainda
não é o fim. Os taxistas precisam per-
manecer unidos e continuar alertas”,
afirmou.

Na liminar o juiz reconhece que o
app é um meio de transporte clan-
destino, que presta um serviço idên-
tico ao oferecido pelos taxistas lega-
lizados. Por isso, determina a suspen-

Aplicativo Uber é proibido pela justiça,
com multa diária de R$ 100 mil

Vitória foi conseguida pelo
departamento jurídico do Simtetaxis

Motorista particular ameaça

taxistas pelo whatsapp

Uma mensagem, que está circulando nos celulares de muitos

taxistas, mostra um motorista, que se intitula membro do “trans-

porte executivo”, ameaçando taxistas com uma arma em punho.

A mensagem partiu da cidade do Rio de Janeiro, e foi noticiada

na Rádio Globo, Jornal Nacional, Jornal do SBT e em outros

meios de comunicação.

O rapaz que aparece no vídeo afirma que respeita os taxistas,

mas se alguma coisa acontecer com os motoristas particulares,

haverá represálias. A Uber afirmou que o motorista que fez a

ameaça foi expulso dos quadros da empresa no Rio de Janeiro

por mau comportamento.

“Agora que a Uber não pode mais atuar em São Paulo, é im-

portante que a fiscalização seja feita. Os próprios taxistas po-

dem denunciar para o DTP os hotéis, flats e as empresas que

ainda estão trabalhando com carros particulares”, lembrou o

vereador Salomão Pereira.

são das atividades da empresa na ci-
dade de São Paulo, sob pena de mul-
ta diária de R$ 100 mil, limitada a R$
5 milhões, e proíbe o funcionamento
do aplicativo no Brasil inteiro.

A justiça também notificou as em-
presas Google, Apple, Microsoft e
Samsung, para que não forneçam em
suas lojas virtuais o aplicativo Uber, e
para que suspendam remotamente o
app dos usuários que já o possuam
instalado em seus aparelhos celulares.

Uber e o

transporte irregular

O aplicativo Uber é um dos mais
populares do mundo, e seu valor de
mercado foi avaliado em 41,2 bilhões
de dólares. Está presente em 295 ci-
dades em 55 países, e no Brasil atua
em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Brasília.

O app anunciou sua chegada ao
país como um “aplicativo de caronas”,
mas logo ficou claro que os passagei-
ros pagariam pelas corridas como um
táxi, caracterizando o transporte irre-
gular. Os mais de 1.200 carros que
prestam o serviço na capital paulista
deixam 20% do valor total pago pelo
cliente com a Uber.

Os valores das corridas realizadas
pelos carros particulares do Uber va-
riam, dependendo da cidade. Em São
Paulo, o passageiro desembolsa uma
tarifa base de cinco reais, mais R$
0,40 por minuto rodado e R$ 2,42
por quilômetro percorrido. Já em
Brasília a tarifa custa apenas R$ 4,
mais R$ 0,25 centavos por minuto e
R$ 1,75 por quilômetro.

Várias entidades ligadas aos
taxistas estão lutando, nas esferas ju-
diciais e políticas, para a proibição
definitiva do app. O Ministério Públi-
co Federal, após denúncia, está
analisando o caso para decidir se
irá instaurar um inquérito, uma
ação civil pública ou se a recla-
mação será arquivada. O Depar-
tamento de Transportes Públicos –
DTP – já abriu um processo admi-
nistrativo contra o Uber.

Fotos: Divulgação



FOLHA DO MOTORISTA Página 26 de 05 a 18 de maio de 2015

     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes

1 embalagem de biscoito Mai-

sena (200g)

250 g de ricota peneirada

30 morangos limpos e picados

1 1/2 xícara (chá) de margari-

na em temperatura ambiente

5 colheres (sopa) de açúcar +

1 xícara (chá) de açúcar

2 1/2 xícaras (chá) de creme

de leite fresco

2 caixinhas de gelatina sabor morango

Modo de Preparo

Leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa. Despeje

numa tigela, junte a margarina e amasse com os dedos. Forre o fundo de uma

forma desmontável (27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio por cerca de 10

minutos. Reserve.

Dissolva a gelatina em 250 ml de água fervente e deixe esfriar. Bata no

liquidificador a gelatina dissolvida, 15 morangos, a ricota e reserve. Leve à bate-

deira o creme de leite fresco com 5 colheres de açúcar, e bata até obter o ponto de

chantilly. Acrescente a mistura de morango e mexa delicadamente. Despeje o

recheio sobre a massa e leve a torta à geladeira até endurecer.

Prepare a cobertura: coloque 15 morangos e 1 xícara (chá) de açúcar em uma

panela e deixe cozinhar até o ponto de calda. Sirva a torta com a cobertura.

Torta mousse de morango
A garota chega para mãe reclamando

do ceticismo do namorado. 
Mãe, o Pedro diz que não acredita em inferno!

A mãe responde:
Case-se com ele minha filha, e

deixe o resto comigo!
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A presidenta Dilma Roussef
sancionou, em 25 de março, a
Lei nº 13.111, que obriga os
c o m e r c i a n t e s  d e  v e í c u l o s
seminovos a informar a situação
detalhada do carro ao cliente,
antes da venda.

A lei começará a valer em ju-
nho, e ajudará o consumidor a
não ser surpreendido com mul-
tas não pagas, processos e pen-
dências judiciais. Além disso, o
comprador terá o direito de

Revendedoras de
veículos terão que

informar histórico na
hora da venda

Lei sobre o tema foi
sancionada pela presidente Dilma

exigir a vistoria do veículo para
saber se há restrições no laudo
do produto.

De acordo com as novas re-
gras, todas as informações sobre
o carro deverão constar no con-
trato de compra e venda. Os co-
merciantes que descumprirem a
lei serão obrigados a arcar com
todas as taxas até o momento da
venda, e a devolver o valor total
do negócio caso o veículo tenha
sido objeto de furto.

O corpo do taxista José de Assis Araújo, de 54 anos, que esta-

va desaparecido havia dois dias, foi localizado no município de

Dores do Indaiá, em Minas Gerais, em 23 de abril. A vítima foi

encontrada por um funcionário de uma fazenda, com ferimentos a

faca na cabeça e no pescoço.

O taxista trabalhava no ponto de táxi do Terminal Rodoviário.

O carro foi achado pela polícia às margens da rodovia que corta o

município, com marcas de sangue e com a faca utilizada no crime.

Até o momento não há pistas sobre os assassinos.

Taxista é

ASSASSINADO

em Minas Gerais
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Diversos serviços
* Recursos de multas

* Despachante
* Renovação de cadastro

* CNH e CFC
* Folhas corridas

* Restituição de IPVA para carros
particulares em caso de roubo

* Restituição de sinistro negado pela
seguradora

* Seguro de vida

* 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

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 condições 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 (bas-
ta seguir as orientações do sistema). Aceitamos cartão de crédito, boleto ban-
cário, 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 eletrônica, procu-
re a Coopetasp. A condição de pa-

Nota Fiscal Eletrônica
gamento é a acordada entre o
taxista e a empresa. Cobramos
uma taxa de serviço.

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).

COOPETASP: diversos
serviços para facilitar sua vida
ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Pontuação na CNH

Foto: Mario Sergio de Almeida

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 cumpri-
mento de penalidades. Procure a Coopetasp para orientação e para
formular recurso.

Clube Plêiades Parque Aquático

* Contagem de tempo para aposentadoria

* Recurso administrativo junto ao INSS

* Revisão de aposentadoria (incluindo judiciário)

* Aposentadoria especial por tempo, acidente, doença, etc...

* Beneficio do INSS por acidente

Assistência exclusiva

para aposentadorias, todas

as quartas-feiras:



FOLHA DO MOTORISTA  Página 31de 05 a 18 de maio de 2015



FOLHA DO MOTORISTA Página 32 de 05 a 18 de maio de 2015



FOLHA DO MOTORISTA  Página 33de 05 a 18 de maio de 2015

DIÁRIO OFICIAL DE 29/04/15
Portaria nº 052/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo FOCUS, Versão

TI AT 2.0 SB, Código DENATRAN 103330, para a prestação do Servi-
ço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Ca-
tegorias COMUM, COMUM-RÁDIO E ESPECIAL na Cidade de São
Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos
na legislação vigente.

Veículos homologados para
 o serviço de táxi em SP
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Financiamento pelo FAT é a melhor opção

As isenções de IPI (Imposto so-
bre Produto Industrializado) e ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços) são um
facilitador na troca do veículo usado
por um novo. O percentual de des-
conto varia de acordo com o modelo
escolhido, mas só é concedido se a
compra for realizada diretamente nas

Antes de adquirir seu carro novo, consulte
os anunciantes da Folha do Motorista

concessionárias.
A linha de crédito especial FAT

Taxista, para aquisição de carros com
recursos do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (FAT), está ativa. O crédito
possibilita o financiamento de até 90%
do valor de veículos novos de fabrica-
ção 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 Opera-

ções Financeiras) são o diferencial do FAT Taxista. O Banco do Brasil detém
a exclusividade desse tipo de financiamento.

Por isso, não perca tempo e adquira seu veículo novo. Ao decidir pela
compra de seu zero quilômetro, consulte os anunciantes da Folha do Motoris-
ta. Essas empresas privilegiam a categoria, possuem um atendimento diferen-
ciado e merecem sua confiança.

Foto: Divulgação
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone
Michelin Carros Pick ups e utilitári-
os Aro 13 ao 17 Todas as medidas
Bom preço F:7724-1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br

Procuro alvara transferencia,
temos interessados – consulte –
Waldemar Mendes, Rua: Siqueira
Bueno, 2181- sala:03 Fone: 3637-
5768 / 9.8585-5988.
Administração e Consultoria,
colocação de 2°motorista, consulte
– Waldemar Mendes, Rua:
Siqueira Bueno, 2181- sala:03
Fone: 3637-5768 / 9.8585-5988.
Transfiro alvara c/ponto no
Brooklin F: 9.8189-8022 c/ Luiz.
VENDO ZAFIRA 2011 E
PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO  - Tratar Tel.:
(11) 96865-1106.
Vende-se casa em Cotia divisa
c/ Vargem Grande ou troco por taxi
F: 9.7650-2931 / 2649-4687 c/
Wilson.
CO-TITULAR PAGO R$ 10.000,00
- Preciso trabalhar urgente pago R$
10.000,00 de luvas. Tratar Tels.: (11)
96828-1200/95863-6429.

Alugo apart, 2dorm, 1 vaga, diaria
de R$ 100,00, Praia Grande
Vl.Guilhermina a 100m. da praia
F:9.9802-2255.
Vendo taxi completo de Itapecerica
da Serra volkswagen 12/13 F:
9.6834-1112 (tim) c/ Cesar.
PROCURO CO-TITULAR PARA
ALVARA - Pago R$ 10.000,00
luvas. Tratar Tels.: (11) 96828-1200/
95863-6429.
Transfiro alvara com ponto na
Praça da Sé F: 7810-6658.
Vendo Fiat Ideia 011, 1.4 c/ GNV e
procuro co-proprietario F: 9.5881-
6148 (tim) c/ Genesio.
VENDO SPACE FOX 2012 E
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
- Tratar Tels.: (11) 99958-8791.
Ofereço-me p/ trabalhar c/ 2°
motorista ou co-proprietario, resd.zn
norte, tenho garagem F: 3978-2529
/ 9.6597-2696 (claro) c/ Renato.
TRANSFIRO ALVARÁ PONTO -
Tratar Tel.: (11) 7820-4320.
Vende-se direto da Ligue taxi F:
9.9771-4011 c/ Geraldo.
Vendo prefixo Coorpetax F: 9.9795-
8690 c/ Julio aceito proposta.

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.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -
Tratar Tel.: (11) 7726-4620.
Vendo Livina Sl 1.8, branca 2011/
2012, licenciada, autom, bco de
couro, perfeito estado  R$ 27.000,00
F: 9.7639-5564 / 2079-8122 c/
Carlito.
Vendo taxi completo, Meriva 11/12
c/ ponto Itaim Bibi F: 9.5934-9484
(tim) / 7734-5191 – ID 97*104390
(nextel) c/ Joâo.
Procuro alvara para transferencia,
com ou sem ponto, completo ou sem
carro F: 9.9972-2487 / 9.4710-2204
c/ Cesar.

ATENÇÃO

TAXISTA

Procuro alvara para
tarnsferencia com ou

sem carro otimo
negocio

F: 9.4173-1530
Eduardo.

O novo Código Disciplinar da ca-
tegoria taxista do município do Rio de
Janeiro exige que os táxis comuns te-
nham, no máximo, seis anos de fabri-
cação, e os táxis especiais, cinco anos.

Táxis do RJ terão, no
máximo, seis anos de fabricação

Prazo para retirada dos veículos antigos
da praça termina em 23 de dezembro

O prazo para a renovação de toda a
frota venceu em janeiro, mas o prefei-
to Eduardo Paes prorrogou por mais
um ano a exigência: agora a data
limite para a retirada dos carros

antigos da praça passou para 23 de
dezembro de 2015.

Após ouvir vários taxistas, por meio
de seus representantes, o prefeito con-
siderou a necessidade de maior prazo
para a troca dos veículos com vida
útil vencida. Somente terão direito
à prorrogação do prazo aqueles
profissionais com as obrigações em
dia com a Secretaria Municipal de

Transportes e em atuação.
Para continuar circulando com um

carro fora das especificações e rece-
ber uma autorização provisória, váli-
da até o fim deste ano, o taxista pre-
cisa ter realizado a vistoria em 2014,
e não possuir multas. Porém, para
receber o selo de vistoria 2015 defi-
nitivo o taxista deverá apresentar o
carro novo.
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