
Ao adquirir seu carro novo, procure os anunciantes da Folha do

Motorista. Eles valorizam a categoria e têm

sempre profissionais preparados.

Para anunciar, fale conosco:

folhadomotorista@terra.com.br

cob.unida@uol.com.br
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Preparem suas cartas para aproveitar as

condições especiais oferecidas pelas

montadoras somente no dia do evento. No

último Feirão, realizado em abril, foram

vendidos mais de 400 carros. Participe desta

grande festa de negócios. Local: Clube CMTC,

na Av. Cruzeiro do Sul, 808. Pág. 10

FEIRÃO DO TÁXI em 03/10: o maior
evento de negócios da categoria

Acompanhe uma entrevista exclusiva com Salomão Pereira,

o único vereador da cidade de São Paulo

que dirige o próprio táxi. Pág. 24

Neste local só entra um táxi

O vereador Salomão Pereira convida to-

dos os taxistas para acompanhar a vota-

ção do PL 349: “O meu voto está asse-

gurado, e estou articulando com os de-

mais vereadores para votarem SIM. Tudo

o que for de interesse da categoria terá

o meu apoio”, afirmou Salomão. Pág. 24

Aposentadoria, revisão e outros serviços junto ao INSS – ligue e

agende seu atendimento na Coopetasp: (11) 2081-1015.  Pág. 26

Carta de rendimento ou lucro

cessante: procure a Coopetasp

Votação do PL 349 está marcada para 09/09
Um táxi 0 km atrai mais passageiros

Foto: Mario Sergio de Almeida
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No meu perfil Facebook
(vereador.salomão.pereira) postei o
vídeo das declarações do diretor do
Departamento de Transportes Públi-
cos (DTP), Daniel Telles, durante a
Audiência Pública sobre o Projeto de
Lei 349/2014, que proíbe, no âmbito
da Cidade de São Paulo, o transpor-
te remunerado de pessoas em veícu-
los particulares cadastrados através
de aplicativos para locais pré- esta-
belecidos.

De forma clara e objetiva, Daniel
Telles mostra que o PL 349, de auto-

Só regulamentando os aplicativos na atividade
do taxista poderemos sanar os problemas

ria do vereador Amadeu, e do qual eu
e mais 36 parlamentares somos
coautores, está em sintonia com a le-
gislação que rege o transporte indivi-
dual de passageiros na nossa cidade.

Nesta quarta-feira, 9, a Câmara
Municipal, em segunda votação, apre-
cia de forma definitiva esse Projeto de
Lei. Com um número significativo de
coautores, a tendência é que ele seja
aprovado e encaminhando para o pre-
feito Fernando Haddad a quem cabe-
rá a decisão final.

Esse é o percurso de uma lei num

regime democrático. O importante,
neste momento, é que fique claro para
os amigos e amigas taxistas o meu
empenho pessoal no encaminhamento
não só do PL 349, mas também de
outros Projetos de Lei em defesa da
categoria.

Vencida a batalha do dia 9, será o
momento de redobrar os esforços para
a aprovação do PL 243/2015, de mi-
nha autoria (e que já conta com o apoio
de vereadores do PSDB), regulamen-
tando os aplicativos, levando-os para
o âmbito do DTP. Ou seja, aquelas

empresas que trabalharem ligadas ao
sistema de táxi estarão dentro da lei.
Quem, no entanto, insistir em traba-
lhar na ilegalidade será punido com
multa. As empresas de aplicativos que
infringirem a lei, serão multadas em
R$ 50 mil (cada veículo), e o carro
particular em R$ 3.800 mil, além da
apreensão e bloqueio do
licenciamento junto ao Detran até a
quitação dos débitos.

Vereador Salomão Pereira (PSDB)

Acompanhe também pelo facebook:

salomaopereira-vereador

Na noite de 03/09 o Vereador Salomão Pereira participou de um

jantar em apoio à pré-candidatura de Andrea Matarazzo à disputa

da Prefeitura de São Paulo. O evento organizado pelo ex-

ministro de FHC José Gregori,  tornou a demonstração mais

ostensiva de apoio a um pré-candidato tucano desde que uma

série de quadros começou a se lançar como opções do PSDB

para 2016.

O ato contou com a presença do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso e dos senadores José Serra e Aloysio Nunes.

Todos eles declararam abertamente que defenderão o nome de

Matarazzo para candidato dos tucanos em 2016. O vereador

Salomão Pereira declarou apoio à candidatura de Andrea. “Ele é

o pré-candidato mais preparado, e conhece muito bem a cidade

de São Paulo”, afirmou Salomão.

Jantar pré-candidatura Andrea Matarazzo
Foto: Divulgação
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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
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 ca-

Inventário de taxista
deve ser feito com

advogados
especializados

O atendimento jurídico da

Coopetasp atende sócios e não sócios

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

Erros em inventários podem levar à
perda definitiva do alvará. Por isso,
procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de
taxistas.

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos
de Táxi de São Paulo

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana
Telefone: 2081-1015

Amazon apresenta o Novo Jetta: venha fazer um best drive

A realização dos sonhos da cate-
goria, o Novo Jetta, já está disponível
nas concessionárias Amazon
Volkswagen. Diva da Silva, vendedora
especializada no atendimento aos
taxistas, destaca os principais diferen-
ciais desse carro, que já está homolo-
gado para o serviço de táxi de São
Paulo para todas as categorias.

“O Jetta é um sedan médio com
design sofisticado, que possui itens de
série como nenhum outro equivalente.
Computador de bordo, banco do pas-
sageiro e do motorista com regulagem
de altura, interface para aparelho ce-
lular com comando de voz, porta luvas
refrigerado, sensores de estaciona-
mento dianteiros e traseiros,
travamento central com controle remo-
to, são apenas alguns desses itens”,
lembrou.

Diva também destaca o conforto, a
segurança e a economia do Jetta, que
proporcionam o melhor custo-benefí-
cio. “Ao comparar o que o Jetta ofe-
rece e seu valor, os taxistas não te-
rão dúvidas em escolhê-lo. É um ve-
ículo que possui um motor 8V, auto
desempenho, com a confiabilidade

Jetta Comfortline 2.0 automático, um dos sedãs médios de maior

sucesso no mundo, já está homologado para o serviço de táxi paulista

do câmbio Tip Tronic de 6 velocidades.
É a realização dos sonhos da catego-
ria”, afirmou.

Adriano Ribeiro Velicka, taxista há
oito anos, foi o primeiro a retirar o Novo
Jetta da concessionária Amazon, e mos-
trou sua satisfação com o carro. “Eu
optei pelo Jetta pela confiança na mar-
ca e na mecânica. É um carro muito
luxuoso, e tenho certeza que irá agra-
dar os passageiros. Eu pesquisei muito
e, nessa faixa de preço, o Jetta não têm
concorrentes: eu economizei e comprei
um produto excelente”.

O Novo Jetta começou a ser
comercializado em 11 de agosto, e a
Amazon possui veículos para pron-
ta  entrega,  dependendo dos
opcionais. “De acordo com o mode-
lo entregamos o Jetta em 20 dias, em
média”, afirmou Diva.

Sobre a Amazon Volkswagen

Todas as unidades da concessioná-
ria Amazon possuem vendedores
especializados no segmento táxi, que
estão prontos a prestar todo o auxílio
para a compra do carro zero quilôme-
tro. Além disso, a Amazon oferece fi-
nanciamento pelo banco Volkswagen e

por todos os demais bancos, com taxas
de juros diferenciadas de acordo com
o valor da entrada. “O taxista tam-
bém pode financiar 100% do veícu-
lo, ou optar pelo FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador) do Banco do
Brasil”, informou Diva.

A concessionária Amazon conta ain-
da com o Táxi Center, um serviço de
revisões com horário agendado espe-
cialmente voltado para os taxistas
que não podem perder tempo. “A
revisão é feita em aproximadamente

uma hora e meia, e nesse tempo o
taxista pode tomar um café, ler um jor-
nal e logo em seguida já sair para tra-
balhar”, finalizou Diva.

AMAZON VOLKSWAGEN

Av. Alcântara Machado 638 - Mooca

Telefone: 11 2696-1006/ 99649-0479

Av. Prof. Luis Ignácio de Anhaia Mello 1511

Vila Prudente

Telefone: 11 3019-4006

Av. Sumaré 611 - Perdizes

Telefone: 11 2859-1006

Foto: Mario Sergio de Almeida



FOLHA DO MOTORISTA  Página 5de 08 a 21 de setembro de 2015



FOLHA DO MOTORISTA Página 6 de 08 a 21 de setembro de 2015

O taxista Manoel Ribeiro, de 67
anos, trabalhou normalmente no sá-
bado, dia 15 de agosto. Lá pelas 16
horas parou o carro para atender um
homem, uma mulher e uma criança
na Avenida Salim Farah Maluf, altu-
ra do número 1.200. O que Manoel
não sabia é que essa simples corrida
lhe traria consequências.

Logo ao entrar no carro o ho-
mem, aparentando uns 25 anos, se
queixou que estava a oito minutos
esperando o táxi que havia chamado

Taxista leva soco na cara
ao defender categoria

Trabalhador de 67 anos foi agredido

por passageiro dentro de seu carro

por um aplicativo. “Ele disse que, como
o táxi estava demorando, resolveu ace-
nar para o primeiro que passou”, lem-
brou Manoel.

Além das reclamações o passagei-
ro começou a ofender a categoria
taxista, usando palavras de baixo ca-

lão para xingar e generalizar todos os
profissionais da praça. Para tentar
minimizar a situação desagradável
Manoel explicou para o passageiro que
o atraso do táxi deveria ser culpa do
trânsito, semáforos e outros motivos
alheios à vontade do motorista. “Eu dis-
se a ele que estamos sujeitos ao trânsi-
to, e que o táxi chamado por ele estava
a caminho”.

Mesmo diante da explicação do
taxista o passageiro continuou a sessão
de ofensas contra a classe. Manoel en-
tão disse que não era correto chamar
um táxi pelo aplicativo, deixar o moto-
rista gastar combustível se deslocando
até o local e desistir da corrida. Nessa
hora o passageiro ficou mais nervoso,
e começou a ofender diretamente o
taxista e a filmá-lo com o celular.

Ao chegar ao desti-
no o passageiro disse
que não iria pagar a cor-
rida, e pediu o nome do
taxista. “Eu vi que ele
estava descontrolado e
lhe mostrei o cartão com
o número do DTP (De-
partamento de Trans-
portes Públicos) para
que, se ele quisesse, fi-
zesse uma queixa con-
tra mim. Ele saiu do car-
ro, apoiou o pé na por-
ta do passageiro e me
deu um soco no rosto”.

Com receio de continuar a ser
agredido o taxista desceu do carro e
pediu que as pessoas que estavam
na rua chamassem a polícia. “Nesse
momento ele veio para me agredir de
novo, e eu fui embora”, lembrou
Manoel. O taxista parou na primeira
cabine da polícia que encontrou, mas
como não tinha o nome do passagei-
ro foi aconselhado pelo policial a es-
quecer o ocorrido.

“Eu quero apenas registrar minha
indignação, porque só argumentei
com um passageiro e fui agredido.
Como ele me filmou e pode usar esse
vídeo contra mim, preciso dar a mi-
nha versão dos fatos. Em 39 anos tra-
balhando como taxista nunca passei
por uma situação dessas, e espero
nunca mais passar”, finalizou Manoel.
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DIÁRIO OFICIAL DE 03/09/15
Portaria nº 128/2015 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo

NOVO FOX, Versão CL ME, Código DENATRAN 117787, para a pres-
tação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade
Táxi, nas Categorias COMUM e COMUMRÁDIO na Cidade de São
Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

VEÍCULOS HOMOLOGADOS
PARA O SERVIÇO DE

TÁXI EM SP

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homolo-
gados para o serviço de táxi da capital paulista. Antes de adquirir seu carro
zero quilômetro, verifique sempre a homologação.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Talvez você, amigo leitor, receba essa edição da Folha do Motorista
após o dia 09 de setembro, e a votação do Projeto de Lei que proíbe o
aplicativo Uber já tenha sido realizada na Câmara Municipal de São
Paulo. Mas, independente do resultado, vamos falar aqui das diferenças
de tratamento que a categoria taxista enfrenta pelo Brasil, mesmo quan-
do o assunto é o mesmo.

Na cidade do Rio de Janeiro foi aprovado, em 25 de agosto, um
Projeto de Lei que deixa clara a ilegalidade de aplicativos de caronas
que não trabalham com táxis legalizados. Com isso, empresas e pessoas
físicas não poderão mais utilizar carros particulares na atividade do taxista,
o que coloca aplicativos como o Uber na ilegalidade.

Por outro lado os taxistas do Distrito Federal estão passando por
dificuldades. Um Projeto de Lei que proibia o Uber foi aprovado, mas o
governador Rodrigo Rollemberg vetou, alegando inconstitucionalidade.
Voltando à estaca zero, foi criada uma comissão para avaliar uma pos-
sível regulamentação do app, mas até o momento não há a certeza de
que não haverá carros particulares nas ruas atendendo os passageiros.

Chegando a São Paulo o destaque é a morosidade com que a ques-
tão foi tratada pelo Poder Público. Já é sabido, há tempos, que os apps
de carona estavam na cidade, mas nada foi feito a respeito. A situação
chegou ao ponto de agressões físicas e verbais, e mesmo assim tudo
continuou igual. A Secretaria de Transportes diz que fiscaliza, mas os
carros particulares estão nas ruas prejudicando o sustento dos taxistas
legalizados, sem pagar impostos, taxas e não oferecendo segurança.

Com a votação do PL que proíbe o Uber, e também com a votação
de outros projetos que destinam somente ao taxista legalizado o trans-
porte individual de passageiros, talvez algo mude. Porém, devido ao
nosso sistema político, ainda dependemos da sanção do prefeito Fernando
Haddad para que a lei seja posta em prática. Aguardamos o único re-
torno possível por parte da prefeitura, que já se pronunciou inúmeras
vezes favorável aos taxistas.

Diferenças regionais
enfrentadas pelos taxistas

20616460

Recebi com perplexidade
a noticia que o DETRAN-SP
se recusa a entregar a habili-
tação ao candidato que, du-

rante o período para adici-
onar ou mudar a categoria da
habilitação tiver registrada
multa em seu prontuário.

O artigo 145, do Código
de Trânsito Brasileiro esta-
belece que para mudança de catego-
ria o candidato não poderá cometido
nenhuma infração grave ou gravíssima
ou ser reincidente em infrações come-
tidas durante os últimos doze meses.

Logicamente, que o legislador se
refere aos período em que antecede
ao inicio do processo para mudança
da categoria, portanto, as infrações
cometidas durante o período em que
estiver em processo não poderá ser
considerada.

Não se pode confundir a situação
com aquela em que o candidato está
iniciando o processo de formação de
condutor para habilitar-se, por conta
disso, receberá a PPD – Permissão
Provisória para Dirigir.

Por outro lado, o artigo 8º pará-

MULTA POR INFRAÇÃO DE
TRANSITO NA ADIÇÃO OU
MUDANÇA DE CATEGORIA

grafo 4º da Resolução do
CONTRAN nº 168/
2004 que estabelece Nor-
mas e Procedimentos
para a formação de con-
dutores de veículos, pre-
vê:

O candidato que for
encontrado conduzindo
em desacordo com o dis-

posto nesta resolução terá a Licença
para Aprendizagem de Direção Vei-
cular – LADV -  suspensa pelo pra-
zo de seis meses

As duas situação não se confun-
dem, deste modo, não tem menor
cabimento a recusa na entrega da
habilitação ao candidato que registra
infração grave ou gravíssima ou ser
reincidente em infrações cometidas
durante o processo de adição ou
mudança de categoria.

Todo aquele que se ver prejudi-
cado nessa situação deverá procu-
rar um advogado de confiança para
que possa fazer valer seus direitos
através de medidas judiciais cabíveis
perante o Poder Judiciário que esta-
rá atento e pronto dar a solução.
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DO TÁXI EM 03 DE OUTUBRO:
VENHA FAZER O MELHOR NEGÓCIO
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Prepare suas cartas de isenção e

aproveite as condições especiais
Em 03 de outubro será realizado o 17º Feirão do Táxi, o maior evento de

negócios da categoria. O evento, organizado pela Folha do Motorista, é a
oportunidade que os taxistas têm de comprar seu veículo zero quilômetro
com vantagens exclusivas, que são oferecidas somente neste dia. Preparem
desde já suas cartas de isenção.

Além disso, os taxistas e seus familiares desfrutam de momentos de con-
fraternização no Feirão. Como já é tradição haverá churrasco, boi no rolete,
frutas e refrigerantes, de graça e à vontade. As crianças poderão se divertir
em uma área especialmente preparada para elas, e o Trio Elétrico Salomão
animará a festa.

O Feirão do Táxi sempre gera grandes negócios; no último evento reali-
zado em abril, foram vendidos mais de 400 carros. Em um só local os taxistas
podem conhecer os veículos homologados para o serviço de táxi de São
Paulo, e escolher o que melhor atende às suas necessidades.

Os expositores e a Folha do Motorista estarão sorteando diversos brin-
des, e aplicativos, convertedoras de GNV (Gás Natural Veicular) e outras
empresas também divulgarão seus produtos para os taxistas, sempre ofere-
cendo condições diferenciadas.

Feirão do Táxi 03/10 - Clube CMTC

Avenida Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena Estacionamento gratuito no local

EXPOSITORES:

ENTREM EM CONTATO: (11) 5575-2653 - ANA CLAUDIA
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Corredor Norte-Sul tem

novo limite de velocidade

A Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET) implantou em 1º de
setembro a redução de velocidade no
Eixo Norte-Sul, composto pelas ave-
nidas Santos Dumont, Tiradentes,
Prestes Maia, Túnel Papa João Pau-
lo II (Anhangabaú), avenidas 23 de
Maio, Rubem Berta, Moreira Guima-
rães, Washington Luís, Interlagos e
Professor Papini. A velocidade máxi-
ma passou para 60 km/h e 50 Km/h,
dependendo do trecho.

A Avenida Professor Ascendino
Reis e a Avenida Pedro Álvares
Cabral, laterais ao Eixo Norte-Sul,
também tiveram a velocidade máxi-
ma reduzida para 50 km/h. Não há
prazo para adaptação, e as multas já
começaram a ser aplicadas pelos 34
radares do Eixo Norte-Sul. Os valo-

Medida entrou em vigor em

1º de setembro, já com multas

res das penalidades vão de R$ 85,13
a R$ 574,62, mais 4 a 7 pontos na
Carteira de Habilitação.

A Prefeitura irá padronizar até 2016
a velocidade das principais ruas e ave-
nidas da cidade em 50 km/h. As alte-
rações serão implantadas
gradativamente, priorizando as vias
com maior fluxo e os locais com
os maiores índices de acidente. A
medida faz parte do Programa de
Proteção à Vida (PPV), iniciado
em 2013.

A comunicação para avisar os
motoristas sobre as alterações será
feita com no mínimo três dias de
antecedência, por meio de sinaliza-
ção nos locais onde haverá dimi-
nuição, informações na página da
CET e veículos de comunicação.

Radares móveis vão fiscalizar

motos nas Marginais

Pinheiros e Tietê

Os motociclistas que trafegam aci-
ma da velocidade nas Marginais Pi-
nheiros e Tietê poderão ser flagrados
por 10 radares móveis portáteis, co-
nhecidos como “radares pistola”, em
38 pontos nas duas vias. Agentes da
Guarda Civil Metropolitana (GCM)
começarão a utilizar esses equipamen-

tos em 10 de setembro.
Cada Marginal receberá diaria-

mente cinco radares, que serão
posicionados em pontos alternados.
A velocidade máxima permitida nas
Marginais Pinheiros e Tietê foi redu-
zida em 20 de julho, e passou para
70 km/h nas pistas expressas e 50 km/
h nas pistas locais. Na pista central
da Tietê, a diminuição foi de 70 km/h
para 60 km/h.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.HISTÓRIAS DA PRAÇA

Taxista mais feliz de SP motiva

passageiros e quer escrever livro
Everaldo diz que usa o táxi para trazer um pouco de felicidade para o mundo

Everaldo de Andrade é um taxista
diferente. Para ele, não basta estar
atrás do volante, saber os caminhos
e atender os passageiros com cordi-
alidade. Com sua alegria de viver,
Everaldo motiva os passageiros a ter
atitudes positivas, e distribui folhetos
com “30 sugestões para ser feliz”, em
três modelos: para pessoas felizes,
para aqueles que estão no meio ter-
mo e para os mais calados.

O taxista ouve, dá conselhos e
analisa o ânimo de seus passageiros,
que ao final recebem as dicas de fe-
licidade de acordo com o seu humor.
“Eu passo as sugestões para ser feliz
para 80% dos meus passageiros, e
todos gostam muito. Por isso, resol-
vi fazer um caderno para que, ao fi-
nal da corrida, eles escrevessem o
que sentiram durante a nossa con-
versa. Fico até emocionado ao ler
as mensagens de carinho que rece-
bo”, afirmou.

Sem identificar os passageiros
Everaldo conta casos que lhe mar-
caram, como a moça que disse, com
os olhos embargados, que gostaria
que seu pai fosse igual a ele. Outro
fato que lhe traz lembranças foi o de
uma criança que, espontaneamente,
retirou uma flor do buquê que estava
carregando para lhe entregar.

Inspirado pelas mensagens escri-
tas em seu caderno Everaldo preten-
de escrever um livro de autoajuda,
para alcançar ainda mais pessoas
com sua felicidade. “Por enquanto
são só planos, mas acho que essa é
a minha missão: espalhar alegria”.

Veja algumas sugestões

para ser feliz de acordo

com Everaldo:

Elogie três pessoas por dia
Tenha um aperto de mão firme

Cante no chuveiro
Gaste menos do que ganha

Doe sangue todo ano
Faça novos amigos

Saiba guardar segredos
Reconheça seus erros

Ande de bicicleta
Pague suas contas em dia

Respeite todas as coisas vivas
Dê o melhor de si no seu trabalho
Jamais prive uma pessoa da espe-

rança; pode ser que
ela só tenha isso.

Procura-se passageiro
que esqueceu um pé

de sapato no táxi
Essa é a terceira vez que Everaldo

é notícia na Folha do Motorista. Des-
ta vez, porém, o taxista quer localizar
um passageiro que saiu do seu carro
descalço!

O caso inusitado aconteceu às 5
horas da manhã. Everaldo estava na
Vila Madalena, bairro com várias ca-
sas noturnas, quando dois rapazes pe-
diram uma corrida. Eles estavam le-
vemente alcoolizados, e dormiram du-
rante todo o percurso. Ao final da
corrida os rapazes pagaram, deixaram
gorjeta e saíram do carro próximo a
um ponto de ônibus.

Apenas quando terminou seu tur-
no de trabalho Everaldo percebeu que
havia um sapato dentro do táxi. “O
que chama atenção nesse caso é o
rapaz ter saído do carro descalço sem
se dar conta. Eu não vi, porque ainda
estava escuro, e logo que eles desce-
ram eu manobrei e fui embora. Só
notei o sapato depois”, explica
Everaldo.

Além do sapato, Everaldo também
guarda um celular esquecido em seu
táxi. Como o aparelho foi bloqueado,
ele não teve como saber quem era o
proprietário, mas ainda tem esperan-
ça de devolver. “Quem sabe o dono
do celular lembre do meu rosto pela
foto na Folha do Motorista. Queria
que ele me procurasse para que eu
pudesse devolver o aparelho”.

Participe você também! Entre em contato conosco e conte a sua história.

redacao.motorista@terra.com.br/ 11 5575-2653

Passageiros deixam

mensagens

para taxista em caderno

“Você já pode trocar o Condutax por
um CRP” (registro do Conselho

Regional de Psicologia).

“Você é uma pessoa rara, daquelas
que todos querem estar perto. Muito
obrigado por me ajudar a acreditar
que existem pessoas como você no

mundo”.

“O Everaldo é um cara único. A
felicidade dele é contagiante. Ele faz

bem para as pessoas, e transmite
uma energia muito boa. Obrigado

pelos ensinamentos”.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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Solução dos apps na atividade do
taxista só com regulamentação

Vereador Salomão Pereira apresentou o

PL 243/2015, que regulamenta os aplicativos

Conheça na

íntegra o PL 243/15

Dispõe sobre regulamentação do
atendimento ao serviço de Transporte
Individual Remunerado de Passagei-
ros, Táxi, em casos de solicitação por
aplicativo (APP) ou internet, no Mu-
nicípio de São Paulo, e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º O serviço de Transporte
Individual Remunerado de Passagei-
ros - Táxi, na cidade de São Paulo,
quando solicitado por meio de
aplicativo (APP) ou internet, será re-
gido por esta lei.

O assunto dos aplicativos, que está tirando o sono de muitos taxistas, só
encontrará uma solução definitiva quando o Projeto de Lei 243/2015, de auto-
ria de Salomão Pereira (PSDB) for aprovado. Diferentemente de outros proje-
tos que não contemplam a questão como um todo, o PL de Salomão deixa
claro que todos os aplicativos serão obrigados a trabalhar com os táxis legali-
zados, sem exceções.

Além disso, o projeto prevê multas pesadas em caso de desrespeito às

regras. As empresas poderão ser obrigadas a desembolsar até R$ 50 mil, e as
pessoas físicas R$ 3.800, além da apreensão do veículo e bloqueio do
licenciamento, até a quitação do débito.

O Projeto de Lei já recebeu parecer favorável da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Legislação Participativa da Câmara dos Vereadores, e está em
tramitação. É necessário que ele seja aprovado em duas votações antes de
seguir para a sanção do prefeito Fernando Haddad.

Art. 2º As empresas interessadas
na prestação do serviço previsto no
art. 1º de que dispõe esta lei, deverão
atender os requisitos exigidos pelo
Poder Público, tendo como seus
prestadores exclusivamente os taxistas.
Art. 3º Todas as empresas que prestarem
serviço ao usuário do Transporte Individu-
al de Passageiro, por meio de aplicativo
(APP), ao solicitar o seu credenciamento
junto ao Poder Público deverá obrigatori-
amente apresentar cópia de seu contrato
social ou estatuto, devendo constar
impreterivelmente o endereço de sua sede
na Cidade de São Paulo.

Art. 4º Aos infratores desta lei, para
a pessoa jurídica gestora do aplicativo
(APP), aplicar-se-á multa de R$

50.000,00 (cinquenta mil reais), sen-
do dobrada na reincidência, e para a
pessoa física a multa de R$ 3.800,00

(três mil e oitocentos reais), cumulando
com a respectiva apreensão do veícu-
lo e bloqueio no licenciamento junto ao
DETRAN, até a quitação da mesma.

§ 1º Nos casos de reincidência
aplica-se a respectiva multa em do-
bro, considerado o período de cin-
co (05) anos contados da data da
primeira infração.

§ 2º A correção dos valores pre-
vistos neste artigo se dará anualmen-
te com pelo Índice Geral de Preços-
Mercado editados pela Fundação
Getúlio Vargas - IGP-M (FGV).

Art. 5º As despesas decorrentes desta
lei correrão por conta de dotação orça-
mentárias próprias, que serão
suplementadas se necessárias. Art.

6º O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da sua publicação.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Com a participação de taxistas e
de lideranças da categoria, a Câmara
Municipal de São Paulo realizou no
dia 2 uma Audiência Pública que co-
locou no centro dos debates o Pro-
jeto de Lei 349/2014, que proíbe o
transporte remunerado de pessoas
em veículos particulares cadastrados
através de aplicativos.

De autoria do vereador Adilson
Amadeu, o PL 349 recebeu a
coautoria de outros 37 parlamenta-
res, entre eles o vereador Salomão
Pereira. “Trabalhamos muito nessas
últimas semanas na defesa deste PL,
sobretudo no diálogo com vereado-
res de todos os partidos, de modo a
conseguir um amplo apoio”, explica
Salomão.  Táxi é transporte individu-
al de passageiro reconhecido em todo
o mundo. Não podemos permitir que
empresas que insistem em passar por
cima da lei prosperem com  negócios
que afrontem a legislação e prejudi-
quem os taxistas”, acrescenta ele,

Audiência Pública na Câmara
Municipal discutiu aplicativos

Audiência Pública foi realizada em 02/09

mostrando confiança quanto à aprova-
ção do PL em  segunda votação
marcada para o dia 9 de setembro.

As lideranças da categoria - Anto-
nio Matias, o Ceará (Sintetaxi - SP),
 Edmilson Americano (Abracomtaxi) e
 Natalício Bezerra Silva (Sinditaxi) –
rebateram com firmeza o
posicionamento do representante do
aplicativo Uber, Daniel Mangabeira,
que sustenta a legalidade desse tipo de
negócio no Brasil. “Se eles estivessem
legalizados, tivessem passado por esta
Casa e o prefeito sancionasse, eles
podiam trabalhar livremente. Agora, nós
somos contra porque eles são ilegais.
E o que é ilegal não é justo”, disse Na-
talício Bezerra.

Os taxistas também afirmaram que
não são contra as novas tecnologias,
mas consideram a concorrência com o
Uber  desleal já que os motoristas não
pagam taxas e nem impostos. ”O pro-
blema é que a Uber veio de outro país,
não se legalizou e não quer recolher

impostos, porque a nossa carga tribu-
tária é muito alta. A Uber quer que o
Governo crie uma regulação específi-
ca só pra ela”, disse Alessandro
Martinez, da Cooperativa Use Táxi.

De acordo com o vereador Adilson
Amadeu, a Uber tem dois mil carros
na capital que tiram em media três cor-
ridas por dia de cada taxista. “É uma
empresa americana que entrou na con-
tramão em vários países. E chegou ao

Brasil da mesma maneira”, disse o ve-
reador.

O diretor do Departamento de
Transportes Públicos, Daniel Telles,
também participou da Audiência Pú-
blica pontuando aspectos da legisla-
ção do trânsito e de defesa do con-
sumidor que mostram as irregularida-
des cometidas pela Uber e seus par-
ceiros. “Esse projeto dialoga com a
legislação”, afirmou Telles.

Foto: Divulgação
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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.

De acordo com dados da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego
(CET) e da Secretaria Municipal de
Transportes (SMT), apenas 4,9%
do total de veículos que com-
põem a frota de automóveis na
cidade de São Paulo foram res-
ponsáveis por 50,6% das multas
aplicadas no ano passado. 

Metade das infrações de trânsito foram
cometidas por 5% dos carros

Em 2014 foram aplicadas 10,6

milhões de multas na capital paulista

O levantamento aponta ainda
que 71% da frota, composta por
7,9 milhões de veículos, não rece-
beu nenhuma multa durante o ano
de 2014. Somente 385 mil deles
foram responsáveis por quase 5,4
milhões de multas, do total de 10,6
milhões de autuações. Quase 5,6
milhões de veículos não receberam

sequer uma multa em 2014.
Um único veículo da cidade, re-

gistrado em nome de um estabeleci-
mento comercial, soma 1.528 autua-
ções, seguido por um automóvel re-

gistrado em nome de um mecânico
de 67 anos, com 778 multas. No ano
passado foram efetivamente aplica-
das 10,6 milhões de multas na capi-
tal paulista.

Foto: Mario Sergio de Almeida
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DIÁRIO OFICIAL DE 25/08/15
2015-0.171.218-3 Severino Gon-

çalves da silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 003.428-
23. Deferido.

2015-0.171.474-7 Gustavo Franca
Silva. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 004.713-21. Deferido.

2015-0.171.635-9 Mauricio
Athanazio. Transferência de alvará de
estacionamento nº 013.367-20. Defe-
rido.

2015-0.173.754-2 Orlando da
Conceição.  Transferência  de
alvará  de estacionamento nº
033.375-29. Deferido.

2015-0.174.116-7 Miriam
Rodrigues Ferreira Paulista. Transfe-
rência de alvará de estacionamento nº
000.512-25. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 27/08/15
2014-0.325.481-4 José Luiz Pes-

tana. Transferência de alvará de
estacionamento nº 011.228-27. De-
ferido.

2015-0.012.762-7 Anna Martino
Roxo. Transferência de alvará de
estacionamento nº 000.478-21. De-
ferido.

2015-0.199.513-4 Aécio Martins
da Silva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 038.917-20. Defe-
rido.

2015-0.199.912-1 Francisco Anto-
nio Teixeira da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 010.516-
28. Deferido.

2015-0.200.916-8 Nilson de Olivei-
ra Silva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 026.102-21. Defe-
rido.

2015-0.201.217-7 Eles dos Santos
Carvalho. Transferência de alvará de
estacionamento nº 026.691-29. Defe-
rido.

2015-0.201.478-1 Leonel Macha-
do. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 030.060-26. Deferido.

2015-0.201.670-9 Mauriti Ferreira.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 039.146-23. Deferido.

2015-0.201.725-0 Luiz Hora de
Mendonça Junior. Transferência de
alvará de estacionamento nº 008.102-
33. Deferido.

2015-0.202.206-7 Sunil Sebastião
de Lima. Transferência de alvará de
estacionamento nº 013.203-27. Defe-
rido.

2015-0.202.224-5 Carlos
Roberto Matos. Transferência de
alvará  de estacionamento  nº
012.957-21. Deferido.

2015-0.202.368-3 Adilson Ferreira.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 029.427-20. Deferido.

2015-0.202.812-0 Hernami Perei-
ra dos Santos. Transferência de alvará
de estacionamento nº 038.017-21.
Deferido.

2015-0.202.942-8 Marconio
Firmino de Oliveira. Transferência de

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.

alvará de estacionamento nº 019.894-
21. Deferido.

2015-0.203.198-8 José Antonio Rosa
Chaves. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 015.590-28. Deferido.

2015-0.203.419-7 Vincenzo Rossi.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 009.248-22. Deferido.

2015-0.203.835-4 Rodrigo Marasco.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 014.731-23. Deferido.

2015-0.204.266-1 Beltranio Vieira da
Cruz. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 005.376-24. Deferido.

2015-0.204.771-0 Antonio José Sil-
va. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 014.655-20. Deferido.

2015-0.204.976-3 Francisco
Teodorico de Souza. Transferência de
alvará de estacionamento nº 011.985-
21. Deferido.

2015-0.204.986-0 Ednaldo Claudiano
de Lima. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 012.785-25. Deferido.

2015-0.205.133-4 Silvio Amaro dos
Santos. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 004.002-20. Deferido.

2015-0.205.285-3 Rubens Francisco.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 010.337-27. Deferido.

2015-0.205.693-0 José Zezinho de
Morais. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 018.899-23. Deferido.

2015-0.205.975-0 Laércio Alves
Junior. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 007.520-29. Deferido.

2015-0.206.221-2 Lauro Nunes.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.183-20. Deferido.

2015-0.206.300-6 Joaquim Fiúza da
Silva. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 001.362-20. Deferido.

2015-0.206.318-9 José Antunes.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 038.483-29. Deferido.

2015-0.206.338-3 Marco Aurélio
Braga Capato. Transferência de alvará
de estacionamento nº 014.085-26. De-
ferido.

2015-0.206.947-0 Rual Eduylio
Damiani. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 040.677-20. Deferido.

2015-0.206.963-2 Levi José de Oli-
veira. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 006.888-27. Deferido.

2015-0.207.272-2 Walter Doria de
Almeida. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 006.024-26. Deferido.

2015-0.208.669-3 João Miranda.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 019.541-21. Deferido.

2015-0.208.966-8 Carlos Roberto
dos Santos. Transferência de alvará
de estacionamento nº 013.100-20.
Deferido.

2015-0.209.019-4 Cícero Jose
Ananias. Transferência de alvará de
estacionamento nº 029.259-23. Defe-
rido.

2015-0.209.182-4 Antonio Pi-
menta da Costa. Transferência de
alvará  de estacionamento nº

027.558-23. Deferido.
DIÁRIO OFICIAL DE 28/08/15
2015-0.208.312-0 Genivaldo

Bontempo dos Santos. Transferência de
alvará de estacionamento nº 006.478-29.
Deferido.

2015-0.208.784-3 Jair Henrique de
Melo. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 015.125-28. Deferido.

2015-0.209.707-5 Paulo Araujo de
Souza Lima. Transferência de alvará
de estacionamento nº 032.598-20.
Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 29/08/15
2015-0.172.612-5 Vanderlei de Jesus

Vicentin. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 022.709-27. Deferido.

2015-0.183.536-6 Sonia Sandres dos
Santos. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 023.214-24. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 01/09/15
2014-0.242.050-8 Andréia

Montezani Ramos. Transferência de
alvará de estacionamento nº 021.415-
23. Indeferido.

2015-0.199.538-0 Bruna Farina Lolli.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 002.309-28. Deferido.

2015-0.201.724-1 Fernanda
Aparecida de Lima. Transferência de
alvará de estacionamento nº 033.709-25.
Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 02/09/15
2015-0.099.085-6 Ricardo Bondariw.

Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 004.065-20. Deferido.

2015-0.106.549-8 Fernando Vidal
dos Santos. Transferência de alvará
de estacionamento nº 016.519-27. De-
ferido.

2015-0.110.318-7 Maria Cristina
Brito Santana. Transferência de alvará
de estacionamento nº 040.165-21. De-
ferido.

2015-0.190.082-6 Sheila Cristina
Martins de Sá. Transferência de alvará
de estacionamento nº 008.833-28. De-
ferido.

2015-0.199.717-0 Ronaldo Bianchi.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 007.413-29. Deferido.

DIÁRIO OFICIAL DE 04/09/15
2014-0.219.478-8 Eustaquio Cos-

ta de Oliveira. Transferência de
alvará de estacionamento nº 017.975-
22. Deferido.

2015-0.007.471-0 Camila
Angeramiafonso Antovito. Transferên-
cia de alvará de estacionamento nº
018.222-25. Indeferido.

2015-0.030.599-1 Edivaldo Pedro da
Silva. Transferência de alvará de estacio-
namento nº 014.665-26. Deferido.

2015-0.038.188-4 Gilber to
Rezende de Abreu. Transferência de
alvará de estacionamento nº 031.206-
27. Deferido.

2015-0.181.887-9 Ricardo Domingos
de Melo. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 021.607-22. Deferido.

2015-0.185.183-3 Kennedy Rene
Rodrigues da Silva. Transferência de

alvará de estacionamento nº 025.592-
26. Deferido.

2015-0.210.571-0 José Candido
da Silva. Transferência de alvará
de estacionamento nº 022.828-28.
Deferido.

2015-0.210.596-5 Ivart Alves da
Rocha. Transferência de alvará de
estacionamento nº 004.059-22. Defe-
rido.

2015-0.211.436-0 Aurélio da Silva.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 001.723-24. Deferido.

2015-0.212.972-4 João Marques
Camarão. Transferência de alvará de
estacionamento nº 015.589-27. Defe-
rido.

2015-0.215.153-3 Kazuo
Morikawa. Transferência de alvará de
estacionamento nº 000.498-24. Defe-
rido.

2015-0.215.347-1 Antonio Ribeiro
Gonçalves. Transferência de alvará de
estacionamento nº 007.781-25. Defe-
rido.

2015-0.215.352-8 Lauro
Constantino da Silva. Transferência de
alvará de estacionamento nº 025.543-
21. Deferido.

2015-0.216.500-3 Manuel Batista
da Silva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 024.889-22. Defe-
rido.

2015-0.217.924-1 Antonio Perei-
ra Leite. Transferência de alvará
de estacionamento nº 038.906-27.
Deferido.

2015-0.219.166-7 José Gomes
de Lima. Transferência de alvará
de estacionamento nº 040.584-29.
Deferido.

2015-0.219.949-8 Sergio Carlos
Seno. Transferência de alvará de
estacionamento nº 010.449-23.
Deferido.

2015-0.220.818-7 Valter Serafim.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 010.204-20. Deferido.

2015-0.220.957-4 Orlando Tamera.
Transferência de alvará de estaciona-
mento nº 012.672-21. Deferido.

2015-0.221.047-5 Arlindo Narciso
da Silva. Transferência de alvará de
estacionamento nº 028.471-24. Defe-
rido.

2015-0.221.787-9 José Gonçal-
ves Filho. Transferência de alvará
de estacionamento nº 003.084-20.
Deferido.

2015-0.221.803-4 Ari Teixeira
Costa. Transferência de alvará de es-
tacionamento nº 026.367-27. Deferido.

2015-0.222.017-9 José Correia
Nunes. Transferência de alvará de esta-
cionamento nº 014.896-23. Deferido.

2015-0.222.264-3 Luiz Delli.
Transferência de alvará de estacio-
namento nº 012.525-26. Deferido.

2015-0.222.452-2 José Cavalcan-
te da Silva. Transferência de alvará
de estacionamento nº 022.995-26.
Deferido.
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de manteiga
1 cebola pequena picada
2 colheres (sopa) de farinha de trigo
500 ml de leite quente
Sal e noz-moscada moída
400 g de espinafre congelado e picado
2 embalagens de cream-cheese (300 g)
1 embalagem de macarrão tipo “Nhoque”
1 colher (sopa) de sal
100g de amêndoas torradas e picadas
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Em uma panela aqueça a manteiga, refogue a cebola e acrescente a farinha
de trigo. Misture e acrescente o leite quente, mexendo para não empelotar.
Tempere com sal, noz-moscada, junte o espinafre e cozinhe por 3 minutos, sem
parar de mexer. Misture o cream-cheese e reserve.

Cozinhe o macarrão pelo tempo indicado na embalagem. Escorra,
acrescente ao molho e misture bem. Polvilhe as amêndoas, o parmesão
e sirva em seguida.

Macarrão tipo “Nhoque” ao

creme de espinafre
Foto: Divulgação

Dois loucos viajavam de trem. Daí um

olha para a janela e comenta

com o outro:

Nossa, como as árvores andam depressa.

O outro responde:

Da próxima vez nós vamos é de árvore!
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Salomão Pereira está na Câmara
Municipal da maior cidade do país
pelo voto dos taxistas. Durante anos
dedicou sua vida aos interesses desta
categoria, enfrentando inúmeros obs-
táculos. Hoje, é difícil encontrar um
taxista que não conheça Salomão.

O vereador chegou ao legislativo
com 24 mil votos, e tomou posse
como suplente no lugar do atual Mi-
nistro dos Transportes, Antonio
Carlos Rodrigues. Porém, com a sa-
ída definitiva do vereador Marco Au-
rélio Cunha tornou-se titular. Desde
março deste ano já protocolou mais
de 30 projetos, muitos deles em fa-
vor dos taxistas.

Folha do Motorista: Vereador
Salomão, como é organizado o seu tem-
po para dar conta de todas as atividades?

Salomão Pereira: As coisas fun-
cionam bem quando são planejadas.
Estou cercado por pessoas que tra-
balham com um só objetivo: a defesa
dos que nos deram o poder, os
taxistas, e de tantos outros que nos
procuram. No meu gabinete encami-
nhamos e cobramos a solução do
problema.

Meu tempo realmente é corrido,
porque tenho as sessões plenárias, as
reuniões das Comissões e o atendi-
mento às pessoas que me procuram,
seja na Câmara Municipal ou fora.
Além disso, faço reuniões com
subprefeitos, secretários e outros
membros do governo para cobrar so-
luções dos casos que chegam até
mim. Mas me sinto realizado com
toda essa agitação.

Folha do Motorista: É verdade
que o senhor vem à Câmara Munici-
pal dirigindo o seu próprio táxi?

Salomão Pereira: O táxi sempre
fez parte de minha vida. Iniciei minha

Neste local só entra um táxi: o do

vereador Salomão Pereira (PSDB)
Acompanhe a entrevista exclusiva

com o vereador Salomão Pereira

atividade nos anos 70 trabalhando em
táxi de frota, mas com o objetivo de
ter o meu próprio táxi, o que aconte-
ceu anos depois. Foi na praça que pude
conhecer de perto os problemas en-
frentados pela categoria.

Na primeira vez que entrei na Câ-
mara como o meu táxi fui abordado
por um segurança dizendo que eu não
poderia parar no local. Quando me
identifiquei como vereador ele ficou
surpreso, porque nunca havia visto um
vereador dirigir o próprio táxi.

Folha do Motorista: Como o se-
nhor pretende conduzir o seu manda-
to? Há algum projeto que irá se em-
penhar para aprovar, deixando-o
como legado para a cidade de São
Paulo?

Salomão Pereira: Eu irei condu-
zir meu mandato como um funcionário
do povo. Estou aqui para servir, e por
isso atendo a todos que me procuram.
No meu gabinete não tem burocracia:
se eu estou disponível converso e ten-
to resolver; se não estou, minha equi-
pe está apta a buscar as soluções.

Não há apenas um projeto que que-
ro deixar como legado. Posso asse-
gurar que os projetos 234/2015 e
150/2015 irão favorecer muito a ca-
tegoria taxista. Com o PL 243/2015
vamos regulamentar os aplicativos,
com multa pesada para quem traba-
lhar com carro particular. O PL 150/
2015 vai punir as empresas que tra-
balharem com carro particular, além de
multar e apreender o veículo. Minha
vontade é ser lembrado daqui a
muitos anos como um homem hon-
rado, um vereador que trabalhou
muito em favor de São Paulo. Por
isso me esforço ao máximo e dou o
melhor de mim.

Folha do Motorista: E quais são

seus planos para o futuro?
Salomão Pereira: Com o apoio

desta categoria pretendo ser reeleito
em 2016, e assim mostrar a força dos
taxistas. Sou taxista, conheço muito
bem as necessidades da categoria e os
projetos que tenho na casa em favor
desta classe são suficientes para dois
ou três mandatos.

O que não pude fazer como repre-
sentante sindical farei como vereador.
Peço a Deus saúde e força todos os
dias para surpreender a todos que me
deram o direito de representá-los no
legislativo da maior cidade do país.
Sempre acreditei nesta classe, e vou
continuar acreditando. Em apenas uma
legislatura não terei tempo para apro-
var todos os projetos e resolver todos
os problemas. Uma coisa é certa: es-
tou trabalhando para que todos tenham
o respeito que merecem como traba-
lhadores do meio de transporte mais
arriscado desta cidade.

Folha do Motorista: Dos proje-
tos apresentados, qual o senhor acha
mais importante para a categoria?

Salomão Pereira: Considero to-
dos os meus projetos importantes.
Por exemplo, o PL 134/2015, que vai
permitir os taxistas transitar nas fai-
xas de ônibus 24 horas, com ou sem
passageiros, e nos corredores 24
horas com passageiro. Há também o
projeto 114/2011, que isenta das pe-
nalidades impostas pelo Detran os
doadores de sangue, pondo um fim
na corrupção que se instalou no país
na apresentação de defesas. O outro
projeto que também considero de
muito interesse é o PL 395/2010, que
permite ao taxista usar o espaço de
Zona Azul para o almoço. Esse pro-
jeto estava arquivado, e assim que
retornei à Câmara solicitei o
desarquivamento. Posso assegurar
que agora os taxistas têm um repre-
sentante na Câmara Municipal.

Foto: Divulgação

O vereador Salomão Pereira convida todos os taxistas para acompanhar
a votação do PL 349, no dia 09 de setembro, na Câmara Municipal de
São Paulo. “O meu voto está assegurado, e estou articulando com os
demais vereadores para votarem SIM. Tudo o que for de interesse da

categoria terá o meu apoio”, afirmou Salomão Pereira (PSDB).
A votação terá início às 14 horas. Compareçam!

Votação do PL 349
está marcada para 09/09
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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

Se a empresa que você atende exige

nota fiscal eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP: associe-se e
tenha uma série de vantagens

ATENDEMOS TAMBÉM NÃO ASSOCIADOS E

PESSOAS SEM VÍNCULO COM A CATEGORIA TAXISTA

Clínica Médica São Francisco:

Av. Carlos de Campos, 509 - Pari.

Rua Imbaúba, 78 - Pari.

Av. Guapira, 271 - Tucuruvi.

Consulta: R$ 70 para associado, es-

posa e filhos, com direito a incluir até

seis dependentes, sem carência de ida-

de. Exames: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila

Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendimen-

to emergencial com hora marcada gratui-

tos. Preço especial para tratamento. Aten-

dimento para o titular e familiares.

Odontologia Especializada – Clíni-

ca Dra. Fabiana Cavallaro:

Rua Conselheiro Saraiva, 404 –

Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-

1922

Profissionais de todas as especiali-

dades, flexibilidade de horários para

taxistas e formas especiais de pagamento.

Clube Plêiades Parque Aquático

Mensalidade familiar: R$ 47,10 +

Carteirinha individual: R$ 10 (pago

uma única vez).
Atendimento aos sócios e não sócios.

O documento é liberado na hora.

Carta de rendimento para a compra

do carro 0 km ou lucro cessante

* Contagem de tempo para

aposentadoria

* Recurso administrativo

junto ao INSS

* Revisão de aposentadoria

* Aposentadoria especial por

tempo, acidente, doença...

* Beneficio do INSS por acidente

Assistência exclusiva
para aposentadorias

todas
as quartas-feiras:

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila
Mariana

Telefone 11 2081-1015
atendimento@coopetasp.com.br

www.coopetasp.com.br
Conforme assegura a Constituição
Federal, ninguém é obrigado a se
associar ou se manter associado.

Assoc
ie-se

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.
Dr. Davi Grangeiro da Costa

terças e quartas-feiras, das 13h às 16h30

civil e família.

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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A presidente Dilma Rousseff ad-
mitiu que o aplicativo Uber está ti-
rando o emprego dos taxistas le-
galizados. A constatação foi feita
em uma entrevista em Brasília, dia 02
de setembro.

“Eu acho que o Uber é complexo

Dilma diz que regulamentação de apps na
atividade do taxista compete aos municípios

porque tira emprego de muitas pesso-
as. Não é uma coisa tranquila. Depen-
de também da regulamentação de
cada cidade, de cada estado. Não é a
União que decide isso. Ele (Uber) tira
os taxistas do seu emprego”, disse
Dilma.

A Câmara dos Deputados realizou
uma audiência pública sobre o Uber
em 18 de junho, mas até o momento
nenhuma medida concreta foi tomada.
A cidade do Rio de Janeiro estabele-
ceu multa de R$ 1360,29 para con-
dutores de veículos que explorarem o
transporte de passageiros sem autori-
zação do município. No Distrito Fe-
deral o governador Rodrigo
Rollemberg vetou um projeto de lei que
proibia o app, e criou uma comissão

para avaliar o caso. Em São Paulo tra-
mitam na Câmara dos Vereadores pro-
jetos a favor e contra o aplicativo.

Nos EUA Uber é acusada de

manter motoristas com

antecedentes criminais

Promotores das cidades america-
nas de San Francisco e Los Angeles
afirmaram ter encontrado 25 pessoas
com antecedentes criminais graves con-
duzindo carros para o aplicativo Uber.
Entre os motoristas há um assassino,

um agressor sexual e um ladrão de
identidades.

Os criminosos foram identificados
depois de cometerem infrações de
trânsito. Segundo as autoridades a
empresa cometia erros na checagem
dos antecedentes dos motoristas,
comprometendo a segurança dos pas-
sageiros. A Uber se pronunciou di-
zendo apenas não estar de acordo
com as conclusões dos promotores.

Fonte: MSN Brasil
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A câmera de segurança foi criada
para proporcionar mais segurança aos
taxistas. As imagens captadas pelo
equipamento são transmitidas em tem-
po real para uma central. Como o
armazenamento da filmagem é feito fora
do veículo, mesmo que o carro seja rou-

TRABALHE TRANQUILO COM
UMA CÂMERA DE

SEGURANÇA EM SEU TÁXI
Ter uma câmera de

segurança em seu

táxi custa menos do

que você imagina

bado ou destruído é possível a identifi-
cação dos criminosos.

Todos os táxis equipados com o sis-
tema possuem um selo que informa os
passageiros sobre a filmagem. Com
isso, se uma pessoa mal intenciona-
da entrar no táxi desistirá de cometer o

crime ao saber que seu rosto será iden-
tificado com facilidade.

A instalação fica em apenas R$ 250,
e o custo mensal de armazenamento
das imagens e manutenção de todo
o sistema em R$ 45, mais o valor
da conta de telefone.

O aparelho celular, que será uti-
lizado para a câmera, é
disponibilizado na Coopetasp (As-
sociação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de
Táxi de São Paulo), com paga-
mento facilitado.

Entre em contato com a Coopetasp:

11 2081-1015

Foto: Mario Sergio de Almeida



FOLHA DO MOTORISTA  Página 31de 08 a 21 de setembro de 2015

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIO-

NAIS Pirelli Firestone Goodyear

Bridgstone Michelin Carros Pick

ups e utilitários Aro 13 ao 17 To-

das as medidas Bom preço F:7724-

1871 / 7724-5681

www.pescapneus.com.br
PROCURO ALVARA PARA
TRANSFERENCIA, TEMOS
INTERESSADOS – CONSULTE –
WALDEMAR MENDES   RUA
SIQUEIRA BUENO 2181 - SALA 3
-  MOOCA  FONE -  78534196 -
985855988   .
COLOCAÇÃO DE 2° TITULAR,
CONSULTORIA E
ADMINISTRAÇÃO – WALDEMAR
MENDES - RUA SIQUEIRA
BUENO 2181 - SALA 3 -  MOOCA
FONE -  78534196 – 985855988.
Vendo Spin LT automática 13/13,
c/ 108 mil Km, R$ 35,500 F:
9.8034-0672 c/ Reginaldo.
PROCURO CO-TITULAR
URGENTE -Preciso trabalhar
urgente! Tratar Tels.: (11) 96828-
1200/95863-6429.

Alugo titulo da Ligue-taxi, ótimo
preço F: 9.4731-1597 / 2915-
7441res. c/Jose.
Transfiro taxi completo c/ponto,
centro empresarial –Nações Unidas
- Brooklin, ótimo faturamento, Honda
Fit novo 2015 F: 9.7037-3106.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -
Tratar Tel.: (11) 7726-4620.
Transfiro alvará c/ carro Meriva
2010 c/ponto 24h00 na Bela Vista F:
9.6667-3288 / 4054-0273 c/ Denis.
TRANSFIRO ALVARÁ PONTO
ZONA SUL -Tratar Tel.: (11) 96865-
1106.
Vendo ou Troco terreno em Cond.
fechado prox. a fabrica da Jeep em
Goiana (PE) para mais informações
F: 9.4802-1950 c/ Erick Felipe.
VENDO IDEA 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tel.:
(11) 7726-4620.
Vende-se Cobalt 14/14 + dividas e
procuro proprietário F: 9.4328-1956
c/ Wilson qualquer hora.
VENDO SPIN 2013 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels.:
(11) 7820-4320.

Ofereço-me c/ 2° motorista, tenho
carro Grand Siena 13/13 c/ ponto na
Zn Sul F: 9.4737-6199 c/ Ederaldo.
Transfiro alvará c/ ponto Shop.
Penha F: 2641-4821 (somente entre
15h30 e 20h00).
VENDO LIVINA 2012 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels.:
(11) 96828-1200.
Transfiro alvará ponto livre, com
ou sem carro F: 9.9935-7967 /
9.4030-9640 / 2695-2108 c/ Edson.
Vendo prefixo Leste-taxi F: 9.8317-
3607 (tim) / 9.4003-1327 (nextel) c/
Alexandre.
Ofereço-me c/ preposto ou  2
motorista ou compro seu carro p/ eu
trabalhar F: 9.9296-2410 c/
Edmilson.
Vendo Palio Weekend 2010  e
transfiro alvará + prefixo Use-taxi
F: 9.9793-3137 / 2728-3288.
Transfiro alvará c/ ponto F: 2786-
3389 / 9.8398-0853 c/ Luiz.
Vendo Corsa Classic 12/13
completo e transfiro alvará c/ ponto
na  Alameda Lorena F: 9.8405-8217
(TIM) c/ Francisco.

Ari Lopes da Fonseca

Taxista, trabalha em um ponto

na Avenida Jaceguai há 35 anos.

Autor do livro “Poemas

Verdades da Vida”, já prepara

o lançamento de seu segundo

livro de poesias.

Dificuldade para conseguir alvarás, emprego ou

participar de concursos públicos por causa de

antecedentes criminais? Se você já cumpriu sua pena

ou  foi absolvido, regularizamos sua situação e

limpamos seu atestado de antecedentes!

RC Assessoria Jurídica:  11- 3438 8866

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL

No descobrimento era terra des-
conhecida
Entre os navegantes, Cabral tinha
uma luz
Primeira era uma ilha
Depois terra de Santa Cruz

Aquela terra encontrada 
Era de encontros mil
Hoje esse país imenso
Que se chama Brasil

Agradecemos por não ter terre-
moto
Louvamos por não existir vulcão
São bem recebidos os estrangei-
ros
Tornaram-se uma só nação

O sonho de minha gente
É primeiro conhecer o Brasil
Que tem tanto amor e liberdade
Que em nenhum outro país nun-
ca se viu

Brasil de muitas histórias 
Que tem milhões de descendentes
Brasil essa terra gentil 
Continua abrigando muita gente

Brasil
Muitos vieram e ficaram
Chegou e produziu
Formam essa grande potência
Neste abençoado Brasil

Ao decidir pela compra de seu ve-
ículo zero quilômetro, consulte os
anunciantes da Folha do Motorista.
Essas empresas possuem profissionais
especializados para prestar um bom
atendimento aos taxistas, e sempre re-
alizam ótimos negócios.

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, respeitan-
do o teto de R$ 60 mil. O prazo para

Antes de comprar seu
0 km, consulte os

anunciantes da Folha
do Motorista

o pagamento pode ser de até 60 me-
ses, com taxa de juros de 4% ao ano
e isenção de IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras).

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

Baixe o aplicativo

TAXISP
e melhore seu

faturamento
O aplicativo TAXISP trabalha

apenas com taxistas legalizados

O aplicativo TAXISP foi criado
para melhorar o faturamento do taxista.
Por isso, aceita apenas o cadastro de
táxis regularizados, com a apresenta-
ção de alvará e condutax dentro da
validade.

Para os passageiros o TAXISP
transmite a segurança de contar com
profissionais preparados, cadastrados

e fiscalizados pelo DTP (Departamen-
to de Transportes Públicos).

O aplicativo é totalmente gratuito,
e compatível com tablets e
smartphones (com Android e IOS).
Possui uma linguagem bastante sim-
ples e intuitiva, e até mesmo pessoas
pouco familiarizadas com a tecnologia
terão facilidade para utilizá-lo.

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.




