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A Lei Municipal 16.345/2016 exige que os

aplicativos que realizam atividade remunerada,

inclusive o Uber, sejam regulamentados na

atividade do taxista. “Toda lei que estiver

vigente e sancionada pelo prefeito nós

adotamos. O prazo para que os apps se

regulamentem vai até o final de março. Em

seguida iremos aplicar a lei”, afirmou o diretor

do DTP, Daniel Telles. Pág. 07

Regulamentação do aplicativo UBER
só acontecerá na atividade do taxista

A “Salva de Prata”, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal,
será concedida às radiotáxis Ligue-Táxi e Vermelho e Branco por iniciativa
do vereador Salomão Pereira. As cerimônias acontecerão em 22 e 29 de
fevereiro, e os convites serão distribuídos pelas centrais. Pág. 06

Ligue-Táxi e Vermelho e Branco serão

homenageadas com “Salva de Prata”

O Departamento de Transportes Pú-
blicos (DTP) iniciou a convocação dos
5 mil taxistas contemplados com
alvarás da categoria Táxi Preto. Todos
devem comparecer à sede do órgão
até o dia 12 de fevereiro. Pág. 10

DTP convoca os cinco mil

sorteados do Táxi Preto

Taxistas, incentivados por político e

sindicalista, protagonizaram cenas de

violência contra motoristas do

aplicativo Uber. Como consequência

o desembargador Fermino Magnani

Filho da 5ª Vara, proibiu a fiscaliza-

ção do DTP, prejudicando ainda mais

os taxistas.  Pág. 07

Incentivo à violência

prejudica toda a categoria

Diversos serviços para facilitar a vida

do taxista: atendimento jurídico, re-

cursos de multas, comprovante de

renda, isenção de IPI e ICMS, carta

de lucro cessante. Ligue: (11) 2081-

1015. Pág. 18

Carta de rendimento,

inclusive para o Táxi Preto:

procure a Coopetasp

Eles valorizam sua atividade e têm sempre profissionais preparados para o

faturamento do carro com isenção de IPI e ICMS. Para anunciar, fale conosco:

anuncios@folhadomotorista.com.br

11 5575-2653. Pág. 22

Na compra do seu carro 0 km consulte nossos anunciantes

Foto: Fabiana Cuba
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Os meios de comunicação têm
publicado várias notícias sobre a vio-
lência entre os taxistas e os motoris-
tas do aplicativo Uber. Taxistas estão
sendo incentivados por políticos e sin-
dicalistas a praticar atos que estão
denegrindo a categoria, mas não é
com agressão que vamos resolver o
problema dos aplicativos irregulares.

Quando o Prefeito Fernando
Haddad diz que irá regulamentar o
aplicativo Uber terá que ser na ativi-
dade do taxista. Porque a Lei 16.345,
que é de minha autoria com a
coautoria de mais 44 vereadores,
determina isso. Porém, há o período
de 90 dias para a regulamentação da
Portaria 111/2015, que obriga todos
os aplicativos a se cadastrarem junto

A violência não resolverá o

problema dos aplicativos
ao DTP, e somente após esse prazo
serão aplicadas as penalidades da Lei
16.345. Com o silêncio fica mais fácil
resolver o problema; o prefeito sanci-
onou a lei dando poderes ao Departa-
mento de Transportes Públicos (DTP),
mas esse poder está sendo banido de-
vido ao incentivo à violência.

Temos que tomar muito cuidado
com a imagem da categoria, que está
sendo desgastada nesses tristes episó-
dios. Nem sempre quem está em um
carro preto de luxo está trabalhando
com o aplicativo Uber. Além disso,
ofensas contra as autoridades e incita-
ção a atos de justiça com as próprias
mãos não decidirão nada. Iremos re-
solver essa questão democraticamen-
te, com o cumprimento da lei.

Nós já temos a Lei 16.345, que
exige que os aplicativos trabalhem ape-
nas com taxistas, e temos que aguar-
dar o prazo de regulamentação. O di-
retor do DTP, Daniel Telles, me afir-
mou que irá cumprir a lei. Mas temos
que esperar esse tempo.

Eu peço para os senhores um pou-
co de paciência, e por favor não en-

trem em jogos políticos. Confiem no
meu trabalho como vereador, porque
sei como agir em defesa da classe sem
qualquer ato ilícito. Uma coisa todos
podem ter certeza: eu vou defender
os taxistas junto ao executivo,
legislativo e judiciário. Mas jamais vou
praticar atos violentos ou incentivar a
violência entre a categoria.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Prefeitura encerra consulta pública

sobre novos modelos de transporte

A consulta pública lançada pela Prefei-
tura de São Paulo para saber a opinião da
população sobre outros meios de trans-
porte foi encerrada em 27 de janeiro. No
período de um mês foram coletadas 6 mil
sugestões, que agora serão analisadas.

Rodrigo Pirajá, presidente da empresa
São Paulo Negócios, é o autor da propos-
ta. Ele comanda um grupo de trabalho cria-
do para compatibilizar os novos serviços e
tecnologias com a legislação de táxi da ca-
pital paulista. Esse grupo agora está avali-
ando todas as sugestões recebidas.

“Nós iremos concluir essa consulta
aberta, que teve uma participação sig-
nificativa da sociedade, que se envol-
veu com o tema, se importou e atendeu
ao pedido para a participação no pro-
jeto”, afirmou Rodrigo Pirajá. Segundo
ele, a maior parte das contribuições é
favorável à implantação de um novo
modelo de transporte. “Nós recebemos
muitas sugestões, mais voltadas à
operacionalização, pedindo alguns
ajustes, do que relacionadas ao con-
ceito do decreto”, disse Pirajá.

Banco Mundial e CityLab avaliam
positivamente o novo modelo de transporte

O Banco Mundial avaliou positivamen-
te a proposta de regulação do transporte
individual remunerado em São Paulo, e
apontou que o sistema pode ser modelo
para outras metrópoles. Segundo o Banco
Mundial a proposta se destaca por equili-
brar abertura para inovação e defesa dos
interesses dos cidadãos.

O site americano CityLab, que trata de
temas como urbanização e futuro das cida-
des, também aprovou a iniciativa da capi-
tal paulista. Segundo o site a proposta de

Mais de 6 mil sugestões foram dadas e serão avaliadas

oferecer crédito e cobrar as empresas de
aplicativos por quilometragem é simples e
protege os interesses do usuário, pois tem
mecanismos para recompensar motoristas
que operam fora do horário de pico ou em
bairros mais distantes.

Qual o novo modelo de transporte
proposto pela Prefeitura?

De acordo com a consulta pública as
empresas de aplicativos terão que ser ca-
dastradas como Operadoras de Transporte
Credenciadas (OTCs) e deverão adquirir cré-
ditos de quilômetros para operar. Esses cré-
ditos serão disponibilizados pela Prefeitura
e terão o preço regulado de acordo com
horários de utilização, área de atuação e dis-
tância percorrida.

Os apps terão que permitir que até qua-
tro passageiros dividam um veículo duran-
te o trajeto, ajudando a reduzir a quantidade
de carros nas ruas e contribuindo para a
melhoria do trânsito. Para isso, terão que
criar mecanismos para que os destinos dos
usuários se conectem.

A consulta pública também tratou da
Carona Solidária, uma forma de compar-
tilhar os custos das viagens entre mo-
toristas e passageiros sem fins lucrati-
vos. Nesse caso as OTCs poderão co-
brar uma tarifa apenas pelo serviço de
intermediação entre motoristas e passa-
geiros, e deverão garantir que não haja
valores envolvidos na transação.

Segundo a Prefeitura o intuito é unir
a tecnologia e o serviço de táxi já exis-
tente na cidade. O grupo de trabalho co-
mandado pela São Paulo Negócios, que
elaborou o texto, consultou o mercado
e discutiu a nova regulação com econo-
mistas e especialistas no tema.

DIÁRIO OFICIAL DE 27/01/16
Portaria nº 009/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca RENAULT, Modelo FLUENCE,

Versão GT LINE, Código DENATRAN 164047, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Co-
mum, Comum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Município de São Paulo. O veí-
culo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação
vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 28/01/16
Portaria nº 004/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo ECOSPORT, Ver-

são FSL AT 1.6B, Código DENATRAN 203641, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum
e Comum Rádio no Município de São Paulo. O veículo especificado fica BLO-
QUEADO para a prestação de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 04/02/16
Portaria nº 012/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VOLKSWAGEN, Modelo JETTA,

Versão 2.0, Código DENATRAN 112292, para a prestação do Serviço de Trans-
porte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Município de São Paulo. O veículo espe-
cificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos

veículos homologados para o serviço de táxi da capital

paulista. Antes de adquirir seu carro zero

quilômetro, verifique sempre a homologação.
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Ligue-Táxi e Vermelho e Branco serão

homenageadas com “Salva de prata”

Por iniciativa do vereador
Salomão Pereira as radiotáxis Li-
gue-Táxi e Vermelho e Branco se-
rão homenageadas com a “Salva de
Prata”, a mais alta honraria conce-
dida pela Câmara Municipal de São
Paulo. A iniciativa visa chamar a aten-
ção pelos serviços prestados à cidade
de São Paulo e à sua história.

“Precisamos valorizar o serviço
prestado por esses profissionais, que
são o cartão de visitas de nossa ci-
dade. Os taxistas nunca tiveram um
representante no legislativo para a
defesa de seus interesses, mas ago-
ra tudo mudou com a minha chega-

As duas radiotáxis receberão a mais alta

honraria na Câmara Municipal de São Paulo

da. A categoria me conhece, e mes-
mo antes de ser vereador eu sempre
busquei melhorias para os taxistas”,
lembrou Salomão.

O vereador apresentou os Proje-
tos de Decretos Legislativos 69/
2015 e 70/2015, para que a Li-
gue-Táxi e a Vermelho e Branco
fossem homenageadas. A maior
parte dos vereadores foi favorá-
vel à proposta, e pela primeira
vez na história os taxistas serão lem-
brados na Câmara Municipal.

A Ligue-Táxi receberá a Salva de
Prata no dia 22 de fevereiro, e a
radiotáxi Vermelho e Branco será ho-

menageada no dia 29 de fevereiro.
“Estamos fazendo todos os prepara-
tivos. Os participantes das associa-
ções e seus cônjuges receberão um
convite, por iniciativa de cada enti-
dade. A Salva de Prata vai marcar
uma nova história para o serviço de
táxi paulista”, afirmou o vereador.

As duas empresas foram escolhi-
das pelo pioneirismo na prestação do
serviço de táxi. A Vermelho e Branco
foi a primeira cooperativa de radiotáxi
brasileira, fundada em 1975 por um
grupo de 50 taxistas do Aeroporto de
Congonhas. Hoje, conta com uma
frota de 625 veículos e 110 funcio-

nários, e a homenagem se deve ao
fato de ter sido a primeira a implan-
tar o serviço de radiotáxi em São
Paulo no segmento especial.

A Ligue-Táxi surgiu com um gru-
po de usuários de rádio amador,
com o objetivo de dar segurança
aos taxistas. Em 1983 associação
foi fundada com 50 sócios, e em
1985, com a promulgação da lei de
Comum Rádio Táxi, foi oficializada
como a primeira Comum Rádio
Táxi de São Paulo, que deu inicio a
uma nova tecnologia, conectando o
passageiro ao taxista pelo sistema
de rádio.

Projeto de Decreto

Legislativo 02-00069/2015

Dispõe sobre a outorga em forma de honraria ‘Salva de Prata’ à RÁDIO-
TÁXI VERMELHO E BRANCO, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida a honraria “Salva de Prata” à RÁDIO-TÁXI

VERMELHO E BRANCO.
Art. 2º - A entrega da referida homenagem ocorrerá em Sessão Solene

previamente convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
especialmente para esse fim.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto
legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Projeto de Decreto

Legislativo 02-00070/2015

Dispõe sobre a outorga em forma de honraria ‘Salva de Prata’ a LIGUE
TAXI, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º - Fica concedida a honraria “Salva de Prata” a LIGUE TAXI.
Art. 2º - A entrega da referida homenagem ocorrerá em Sessão Solene

previamente convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,
especificamente para esse fim.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução do presente decreto
legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tares, se necessário.

Art. 4º - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Projetos de iniciativa do Vereador Salomão Pereira (PSDB)

Fotos: Fabiana Cuba

Foto: Divulgação
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A Lei Municipal 16.345/2016, de
autoria do vereador Salomão Pereira
e sancionada pelo prefeito Fernando
Haddad, exige que os aplicativos que
desenvolvem atividade remunerada
sejam regulamentados na atividade do
taxista. O serviço não poderá ser pres-
tado por carros particulares, mas sim
por taxistas legalizados.

Para operar na cidade de São Pau-
lo o aplicativo Uber terá que solicitar o
seu credenciamento junto ao Depar-
tamento de Transportes Públicos
(DTP), e apresentar seu contrato so-
cial. Nesse documento deverá cons-
tar que os serviços serão prestados ex-
clusivamente por taxistas. Desta for-
ma, as especulações sobre a regula-
mentação do Uber com carros parti-
culares não tem fundamento: o Uber
só poderá atuar com taxistas, já que é
assim que exige a lei.

Caso o Uber insista na irregulari-
dade será multado em R$ 50 mil em
seu CNPJ. Como a multa dobra na
reincidência, o segundo carro que for

Aplicativo UBER só pode ser regulamentado na atividade do taxista
Os taxistas estão protegidos pela

Lei 16.345, do vereador Salomão Pereira

apreendido trabalhando com o aplicativo
pagará à prefeitura R$ 100 mil em mul-
ta, além de R$ 3.800 para as pessoas
físicas proprietárias dos veículos, apre-
ensão do carro e bloqueio do
licenciamento até a quitação do débito.

Diretor do DTP garante

que irá cumprir a Lei 16.345

Em 29 de janeiro o vereador Salomão
Pereira esteve com o diretor do DTP,
Daniel Telles, e lhe apresentou o con-
trato social da empresa UBER. Vale
ressaltar que em nenhuma de suas clá-
usulas consta que a prestação de servi-
ço oferecida pela empresa é realizada
por taxistas legalizados. Segundo o di-
retor, com base na Lei 16.345 e Porta-
ria 111/2015, o prazo para que as em-
presas de aplicativos solicitem o seu
credenciamento junto ao órgão se en-
cerra em março.

“Após esse prazo quem não se
credenciar estará sujeito às sanções da
Lei 16.345/2016. Toda lei que estiver
vigente e regulamentada nós aplica-
mos”, afirmou Telles.

Salomão Pereira disse que irá soli-
citar ao DTP cópias dos contratos soci-
ais das empresas de aplicativos
credenciadas pelo departamento, para
acompanhar todos os casos. “Não será
permitida a operação de nenhuma em-
presa que não esteja registrada no DTP.
Sou contra os atos de violência, que só
denigrem os próprios taxistas. O pro-
fissional da praça precisa tomar cuida-
do para não ser usado politicamente,
como sempre foi”, lembrou Salomão.

“A Lei 16.345 veio para moralizar
a questão dos aplicativos que trabalham
com veículos particulares. Se antes ha-
via a desculpa da falta de regulamen-
tação, agora existem regras claras.
Mas o papel principal está com a fis-
calização, e vamos exigir o seu cum-
primento. Todas as leis, portarias e
decretos têm um prazo para que as
partes envolvidas se adaptem, e preci-
samos aguardar esse prazo”, finalizou
o vereador.

Foto: Fabiana Cuba

Incentivo à violência prejudica a categoria e UBER ganha espaço

Vários taxistas, incentivados por polí-

tico e sindicalista, protagonizaram cenas

de violência contra motoristas do aplicativo

Uber em uma festa em São Paulo na noite

de 28 de janeiro. No vídeo é possível ver a

polícia batendo nos taxistas de cassetete.

Como consequência o desembargador

Fermino Magnani Filho, da 5ª Vara, proibiu

o Departamento de Transportes Públicos

(DTP) de apreender carros com o app.

Em sua decisão o magistrado usou fra-

ses ditas pelo sindicalista Antonio

Matias em um vídeo divulgado na

internet: “Acabou a moleza prefeito

Haddad. Chega de palhaçada nessa cida-

de. Agora é cacete (....) vai ter morte”.

Na sentença o desembargador não se

baseou em leis municipais ou federais, mas

apenas nas agressões. Ele cita que “o pres-

suposto para concessão de liminar

suspensiva reside na aferição de urgência

e do risco, à parte agravante, de lesão gra-

ve e de difícil reparação”. O temor à con-

corrência, pretensões monopolistas e re-

púdio ao novo tipo de serviço por parte

dos profissionais que trabalham com táxis

também foram argumentos para a decisão,

que tem caráter provisório e pode ser

revogada. Como a liminar foi contra o dire-

tor do DTP, ele terá um prazo de 10 dias

para apresentar recurso.

Já a Prefeitura de São Paulo se limitou a

dizer que a determinação do judiciário for-

talece o debate, já proposto através da

consulta pública que tratou dos novos mo-

delos de transporte individual. Ainda não

há data para que o comitê criado pela em-

presa São Paulo Negócios se pronuncie

DTP está proibido de apreender carros que utilizam o aplicativo

sobre o material coletado nessa consulta.

As leis que amparam a atividade do

taxista são a Lei Federal 12.468 e a Lei Muni-

cipal 16.345. Talvez a saída seja um argu-

mento embasado nestas leis e na Portaria

111/2015 (que deu um prazo de 90 dias para

que as empresas de aplicativos que prestam

serviço remunerado na atividade do taxista

possam se registrar junto ao DTP inclusive

o UBER). A cidade de São Paulo não pode

permitir um serviço de transporte sem que o

poder público tenha o controle, seja do con-

dutor e do veículo. Os atos de violência têm

prejudicado toda a categoria.

Polícia apreende canivetes

e facas com taxistas

A Polícia Civil realizou, na noite de 03 de

fevereiro, uma operação para fiscalizar o

Estatuto do Desarmamento em táxis e ve-

ículos do Uber. A ação contou com 16

pontos de bloqueio em avenidas e ruas

de grande movimento, e continuará por tem-

po indeterminado.

“O objetivo é garantir a segurança dos

taxistas, motoristas do Uber e dos passa-

geiros até que o serviço do Uber seja regu-

larizado adequadamente”, esclareceu o se-

cretário da Segurança Pública, Alexandre de

Moraes, durante a operação. Ele ressaltou

ainda que as gravações veiculadas na

internet, que incitam a violência, estão sen-

do analisadas pela polícia para encontrar os

responsáveis.

Durante a operação a polícia apreendeu

facas, canivetes, uma barra de ferro e ainda

um pedaço de madeira. Três taxistas foram

presos e assinaram termos circunstancia-

dos por porte de arma branca. Dois passa-

geiros de um táxi foram presos por furto.

Eles estavam com uma mochila que contin-

ha documentos e uma carteira que havia sido

furtada algumas horas antes.

A Secretaria de Segurança Pública de-

terminou a instauração de inquérito policial

para apurar eventual delito de incitação à

pratica de crime exercida pelo presidente

do Sindicato dos Motoristas e Trabalha-

dores de Empresas de Táxi de São Paulo,

Antonio Matias, que foi intimado para pres-

tar depoimento.

Também foram abertos inquéritos para

apurar agressões e danos sofridos por 11

motoristas do Uber e para investigar a

agressão sofrida por um fotógrafo que tra-

balhava em uma festa em 28 de janeiro. Pa-

ralelamente, as pessoas que participaram

das agressões a motoristas de veículos

pretos e depredações estão sendo

identificadas pelas fotografias que regis-

traram a ocorrência e serão chamadas para

depor no 15º Distrito Policial.

Porta-voz do Uber declara que

o Brasil é o país dos roubos

O porta-voz do aplicativo Uber do Bra-

sil, Fabio Sabba, divulgou em uma rede so-

cial um desafio e afronto as autoridades do

Legislativo, Executivo e Judiciário brasilei-

ros. Ele disse:

“Bom dia caros colaboradores da UBER,

aqui quem fala é Fabio Sabba. Venho por

meio dessa dizer que fiquem tranquilos:

não vamos parar nossas atividades em

nenhum dos estados brasileiros, proi-

bido ou não, multas maiores ou meno-

res, vamos estar sempre ao lado dos nos-

sos colaboradores. Continuaremos  atuan-

do, e nada de “regulamentação”. Somos

uma empresa norte americana e não somos

uma empresa de táxi. Quem são eles para

falar o que está certo ou errado. Um país

que tem “roubos” maiores que o PIB da

Nicarágua, é um país sem leis”.
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As irregularidades do poder pú-
blico sempre colocaram os taxistas
em situações difíceis. A última no-
vidade partiu do prefeito Fernando
Haddad (PT), que utiliza a SP Ne-
gócios, dirigida por Rodrigo Pirajá,
para elaborar os decretos e por-
tarias para a Secretaria de Trans-
portes.

No dia 29 de dezembro a SP
Negócios apresentou uma minuta
de decreto na tentativa de legali-
zar o aplicativo UBER na cidade
de São Paulo, criando uma opera-
dora de transporte para concorrer
com o serviço de táxi da cidade.

Decreto é uma decisão que
pode ser revogada, pelo prefeito
atual ou por outro. O vereador
Salomão Pereira afirmou que irá
verificar o custo da empresa SP
Negócios junto à Prefeitura. “O
gestor dessa empresa foi contra-
tado para prestar um serviço à Pre-
feitura, tendo os táxis como seu
principal alvo. Tudo o que está
sendo apresentado ao prefeito vai
contra os interesses da categoria”,
disse o vereador.

Nos anos anteriores os taxistas
já encontraram dificuldades para a
circulação nos corredores e fai-
xas de ônibus. Além disso, as
ciclovias desalojaram vários
pontos de táxi, e não apresen-
taram resultado satisfatório para
a mobilidade urbana.

Em 2011 a gestão Gilberto
Kassab, por meio de decretos,
também cometeu várias irregulari-
dades, como a exigência de faixas
zebradas nos táxis. Também pas-
sou a usar funcionários públicos
para exigir uma guia de recolhimen-
to da Contribuição Sindical, sem
que o valor fosse para os cofres
da prefeitura (caso o taxista não
apresentasse a guia de pagamento
não era liberado o alvará).

Em 2011, quando o vereador
Salomão Pereira assumiu o cargo

Os decretos do prefeito
pouco atendem os

interesses da
categoria

como suplente por 90 dias, aca-
bou com a exigência da faixa
zebrada por meios políticos, em
entendimento com José Serra e
Gilberto Kassab. O decreto que
vinculou o pagamento da contri-
buição sindical ao alvará Salomão
derrubou com uma ação no Mi-
nis tér io  Públ ico (Processo
001426.2011.02.009/9).

A justiça entendeu que nenhum
documento público pode estar
vinculado ao pagamento de taxas
que não sejam a do próprio do-
cumento, e o recolhimento deve
ser feito para os cofres da prefei-
tura. Por decisão do MP o Pre-
feito revogou o artigo 4º do de-
creto 52066, substituindo-o pelo
decreto 52627/2011, tornando
sem efeito a exigência da apresen-
tação da contribuição sindical na
renovação do alvará.

O pagamento da contribuição
sindical deve ser feito às entida-
des de classe. Quando vinculado
a um documento público e utiliza-
se um funcionário público para
exigir tal guia, sem que o valor do
recolhimento vá para os cofres
públicos, torna-se irregular e qual-
quer ação judiciária será favorá-
vel ao taxista.

“Quando um projeto chega à
Câmara dos Vereadores é discu-
tido e levado ao conhecimento das
categorias envolvidas e suas
líderanças. Porém, as irregularida-
des cometidas pelo Poder Execu-
tivo estão sendo realizadas por
meio de decretos. Diante disso o
presidente da Câmara, vereador
Antonio Donato, solicitou ao pre-
feito Fernando Haddad que os as-
suntos que envolvam a classe de
taxista sejam encaminhados à Câ-
mara em forma de Projeto de Lei,
para que os vereadores e repre-
sentantes da categoria tomem co-
nhecimento”, afirmou o vereador
Salomão Pereira.

Em uma sociedade onde tudo vira filmagem, fotos e notícias com a ajuda de
celulares não há como cometer erros sem ser identificado. Em se tratando da
violência contra os motoristas do Uber, além do próprio agressor que usou as
mãos para cometer um crime, há a condenação de toda uma categoria de
trabalhadores. E isso conta.

A tecnologia mudou os hábitos e os relacionamentos. Se antes era necessá-
rio encontrar os amigos para conversar sobre a vida e os acontecimentos, hoje
pelas redes sociais qualquer opinião é compartilhada por milhares de pessoas
em questão de minutos. E se a opinião é contrária, o estrago pode ser grande.

Após os diversos episódios de violência que uns poucos taxistas paulistas
protagonizaram contra os motoristas que trabalham com o aplicativo Uber,
cresceu a rejeição à categoria. Estamos falando de pessoas normais, que tra-
balham em ramos que não têm ligação nenhuma com a categoria, e que são
potenciais passageiros. Pessoas que viram nas agressões não uma proposta,
mas uma ignorância.

Nas redes sociais proliferam opiniões que exaltam o serviço prestado pelo
Uber e pregam um boicote aos táxis. Pessoas chegaram a dizer que preferem
aguardar 15 minutos por um motorista particular do aplicativo a entrar em um
táxi que está estacionado na sua frente. Isso é preocupante para a categoria,
que necessita passar confiança para a cidade.

A violência a que estamos sujeitos no dia a dia não pode ganhar mais um
capítulo. Passageiros sendo tirados de dentro de carros pretos e colocados à
força em táxis, pessoas se protegendo de vidros quebrados quando só queri-
am ir a uma festa, xingamentos, paus, pedras, socos... não há como querer que
a sociedade entenda isso.

Os taxistas de São Paulo precisam reconquistar sua credibilidade. Essa
classe de trabalhadores não merece ser chamada de “bandidos” nos meios de
comunicação. É preciso dar um basta em mensagens intimidadoras, confusões e
ameaças, e mostrar para a cidade que episódios isolados não refletem a idoneidade
que sempre cercou a categoria. Afinal, a opinião pública faz a diferença.

É importante manter a
opinião pública a

favor da categoria



FOLHA DO MOTORISTA  Página 9de 10 a 22 de fevereiro de 2016



FOLHA DO MOTORISTA Página 10 de 10 a 22 de fevereiro de 2016

Os contemplados com um alvará da nova categoria de Táxis de São Paulo, os Táxis Pretos, em breve terão que apresentar o veículo no DTP
para vistoria. Para facilitar essa etapa, a Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo)

fornece o comprovante de rendimento para o financiamento do carro.
Procure a Coopetasp e apresente o comprovante do DTP:

Rua Napoleão de Barros 20 – Telefone: 2081-1015

DTP convoca os cinco mil
sorteados do Táxi Preto

Contemplados têm até o dia 12 de

fevereiro para comparecer ao DTP

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) iniciou a convocação
dos 5 mil taxistas contemplados com
alvarás da categoria táxi preto. To-
dos devem comparecer à sede do
órgão até o dia 12 de fevereiro, pes-
soalmente, para dar início ao proces-
so de obtenção do documento.

Os taxistas deverão retirar no DTP
a guia de recolhimento do valor do
alvará, seja referente à primeira par-
cela ou à parcela única de pagamento.
Serão dados 10 dias úteis de prazo para
que o acerto financeiro seja feito.

A emissão das autorizações e to-
dos os trâmites burocráticos para que
os profissionais pudessem trabalhar
deveria ter começado em 04 de ja-
neiro, mas uma decisão do Tribunal
de Contas do Município (TCM) sus-
pendeu o sorteio. O conselheiro Ed-

son Simões alegou que a Prefeitura não
respondeu aos questionamentos do
Tribunal, que havia solicitado o acom-
panhamento do edital, uma cópia do
processo administrativo e uma cópia da
lista de inscritos.

Após a suspensão a Prefeitura en-
viou ao TCM todos os documentos
solicitados. Os auditores questionaram
11 itens do projeto, mas ficaram satis-
feitos com as respostas e liberaram o
processo em 27 de janeiro.

Segundo a Prefeitura o objetivo do
táxi preto é atender a uma demanda da
população por um serviço de qualida-
de superior, com a utilização de plata-
formas tecnológicas. Além da solicita-
ção das corridas, o planejamento do
trajeto e o pagamento das viagens tam-
bém deverão ser feitos por meio de
tecnologia eletrônica.

Taxistas enfrentam filas no DTP
para conseguir os alvarás dos Táxis Pretos

Os taxistas sorteados para trabalhar com os Táxis Pretos em São Paulo
enfrentaram horas de espera no DTP nos primeiros dias após a liberação
pelo TCM. Para organizar o grande número de presentes foram distribuídas
senhas, e muitos optaram por voltar mais tarde a ficar aguardando no local.

Segundo Daniel Teles, diretor do DTP, todas as medidas estão sendo
tomadas para facilitar a vida dos taxistas, mas como estão sendo esperados
5 mil sorteados pode haver demora. “Toda a estrutura do DTP está empe-
nhada para que a emissão dos alvarás dos Táxis Pretos seja feita o mais
rapidamente possível. Nosso interesse é ver os carros rodando pelas ruas”,
afirmou Telles.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Coopetasp auxilia no financiamento do táxi preto

Foto: Fabiana Cuba
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Vêm aí novidades no seu jornal Folha do Motorista.

Vamos sortear vários brindes para premiar

a sua fidelidade aos nossos anunciantes.

Aguardem!

Atenção taxistas:

As câmeras instaladas dentro
dos táxis trazem mais segurança
para o profissional da praça. As
imagens captadas pelo equipamen-
to são transmitidas em tempo real
para uma central .  Como o
armazenamento da filmagem é fei-

Câmera no táxi: segurança e tranquilidade no trabalho
to fora do carro, mesmo em caso
de roubo ou furto do veículo é pos-
sível a identificação 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 come-
ter o crime ao saber que seu rosto
será identificado com facilidade.

A instalação da câmera é sim-
ples: é necessário um celular com
linha telefônica, de qualquer opera-

dora, para a captação das imagens
(pode ser a linha que o taxista já uti-
liza normalmente). A Coopetasp –
Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi
de São Paulo – disponibiliza o apa-
relho compatível com o sistema, a
preços e condições especiais.

Foto: Mario Sergio de Almeida

Entre em contato com

a Coopetasp:

11 2081-1015

Equipamento tem

instalação simples

e rápida
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     Para descontrair...

Modo de Preparo

Derreta o chocolate no micro-ondas por 5 minutos na potência média. Junte o
creme de leite e mexa até formar um creme liso. Acrescente a castanha-de-
caju e deixe esfriar.
Forre o fundo e as laterais de um refratário retangular médio com papel-alumí-
nio. Monte alternando camadas de biscoito cream cracker e creme de choco-
late com castanha-de-caju. Deixe descansar por 1 hora.
No momento de servir corte o doce em quadradinhos e decore-os com casta-
nha-de-caju.

Tijolinhos crocantes

de chocolate
Oferecimento: Adria

Ingredientes

1 embalagem de bolacha tipo Cream
Cracker
600g de chocolate ao leite picado
1 ½ xícara (chá) de creme de leite
1 xícara (chá) de castanha-de-caju torrada
e picada

Uma loira foi ao médico porque não

estava se sentindo bem. O médico então

passou um remédio.

Depois de uma semana a loira voltou com os

mesmos sintomas. O médico pergunta: “Mas

você tomou o remédio que eu receitei?”

“Impossível, doutor! No vidro dizia:

conserve fechado”.
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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.

Lei municipal sobre o
enfrentamento da AIDS é sancionada

Foi publicada no Diário Ofici-
al de 02 de fevereiro a Lei nº
16.385, que marca o mês de de-
zembro como per íodo de
enfrentamento contra a AIDS no
município de São Paulo. A nova

Lei 16.385 foi publicada no Diário Oficial em 02 de fevereiro.

Objetivo é chamar a atenção para a doença.

lei foi elaborada pelo vereador
Salomão Pereira (PSDB), Calvo
(PMDB), George Hato (PMDB) e
mais 25 vereadores, com o objeti-
vo de chamar a atenção da socie-
dade para a prevenção da doença

através de atividades públicas.
Além da AIDS outras doenças

sexualmente transmissíveis (DST)
também serão abordadas. O foco
será a conscientização, prevenção,
assistência, proteção e promoção
dos direitos humanos das pessoas
que vivem com HIV/AIDS. Os me-
ses  de  dezembro,  na  capi ta l
paulista, serão denominados De-
zembro Vermelho.

Estarão envolvidas nas atividades
as áreas da saúde, educação, direitos
humanos, além do Sistema Único de
Saúde (SUS). Os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, entidades e ins-
tituições do movimento social organi-
zado, organismos internacionais, ór-
gãos governamentais e a Câmara Mu-
nicipal de São Paulo também partici-
parão do movimento de
conscientização.

Todos os meses de dezembro na
cidade de São Paulo serão marca-
dos por eventos, iluminação de pré-
dios públicos com luzes vermelhas,
palestras e atividades educativas.
Além disso, caberá ao poder público
a veiculação de campanhas na mídia,
sempre com o objetivo de chamar a
atenção para a epidemia de AIDS
que ainda persiste no mundo.
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Diversos serviços
* Atendimento jurídico

* 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

Se a empresa que você atende exige nota fiscal

eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP:

Serviço de carta de rendimento

e lucro cessante na hora
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 idade. Exa-
mes: 50% de desconto.

Clínica Odontológica Inovaré:

Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.

Limpeza, consulta inicial e atendi-
mento emergencial com hora marcada gra-
tuitos. 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 es-

pecialidades, flexibilidade de horári-

os 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

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

a serviço dos taxistas
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Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização

DIÁRIO OFICIAL DE 27/01/16
Portaria nº 010/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2678 (C.L.P.

17.10.063-1) para estacionamento de táxi, cate-
goria comum, na própria Rua Henrique Fausto
Lancelotti, lado contíguo ao canteiro central
entre esta e a Avenida Washington Luis, com-
preendida entre a Rua Vieira de Moraes e a Rua
Nhu-Guaçu, capacidade para 4 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,2 carros por vaga
totalizando 13 permissionários.

DIÁRIO OFICIAL DE 28/01/16
Portaria nº 005/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº 3060 (C.L.P.

10.08.020) para estacionamento de táxi, catego-
ria comum, na Rua Bom Pastor, lado contíguo
ao Metrô Sacomã, entre a Rua Agostinho Go-
mes e a Rua Greenfeld, capacidade para 3 va-

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou

no Diário Oficial mudanças estruturais em alguns

pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:

gas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros
por vaga totalizando 10 carros.

Portaria nº 008/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 2370 (C.L.P.

12.06.011-9) para estacionamento de táxi, ca-
tegoria comum, na Rua José Maria
Whitaker, lado ímpar, entre a Rua Luis
Góes e a Rua Guapiaçu, com 2 seg-
mentos - 1º Segmento: reduzir o es-
paço  f í s i co  na  Av.  Jo sé  Mar i a
Whitaker, lado impar,  capacidade
para 2 vagas; 2º Segmento: ampliar
o espaço físico, na mesma via, lado
oposto, capacidade para 2 vagas;
Extensão Total do Ponto: 20 metros. Ca-
pacidade: 4 vagas. Índice de rotatividade:
3 carros por vaga; Total de Permissionários:
12 veículos.
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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

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

Confira as especialidades atendidas:
* 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

Dr. Davi Grangeiro da Costa

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

civil e família.
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Ao adquirir seu carro novo, consulte os

anunciantes da Folha do Motorista

Ao comprar seu carro zero quilô-
metro ou realizar serviços, consulte
antes os anunciantes da Folha do Mo-
torista. Essas empresas contam com
vendedores especializados, privilegiam
a categoria taxista e oferecem condi-
ções especiais.

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 usa-
do por um novo. O percentual de
desconto varia de acordo com o

Nossos anunciantes privilegiam a categoria e oferecem condições especiais

modelo escolhido, mas só é concedi-
do se a compra for realizada direta-
mente nas concessionárias.

A linha de crédito especial FAT
Taxista, para aquisição de carros
com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), está ativa. O
crédito possibilita o financiamento de
até 90% do valor de veículos novos,
respeitando o teto de R$ 60 mil. O
prazo para o pagamento pode ser de
até 60 meses, com taxa de juros de
4% ao ano e isenção de IOF (Im-
posto sobre Operações Financeiras).

1. Na Avenida Paulista, onde fica a sede da empresa de táxi Ver-
melho e Branco, conversei com o simpático taxista José Rosa, um
dos fundadores do serviço de rádio, que dirige táxi há mais de 60
anos e tem 88 anos de idade. Rosa foi o primeiro taxista a pintar o
carro de vermelho e branco. O veterano taxista já transportou passa-
geiros ilustres, entre eles Benito de Paula e o ex-presidente João
Figueiredo. Segundo Soares, um senhor cheio de simpatia, Rosa
teria ensinado a apresentadora de TV Hebe Camargo a dançar.

2. Vale ressaltar que a Vermelho Branco, que Rosa faz parte, será homenageada no
próximo dia 29 de fevereiro na Câmara Municipal (Salva de Prata).

3. Taxistas: digam não à violência
Assistimos preocupados nos últimos dias cenas de depredação e violência por parte

de alguns taxistas, que dão impressão de estarmos nos tempos das cavernas. Concorda-
mos que a atuação da Uber é ilegal e desleal com a categoria, e que os taxistas legalizados
estão sofrendo concorrência desleal e predatória. Porém, jamais podemos concordar que
um taxista, participante de uma categoria reconhecida pela população como prestadora de
serviços relevantes, suba num carro preto para protestar contra a pessoa que se encontra
no interior daquele veículo, independe de se considerar legal ou não.

Os taxistas precisam se conscientizar que tais formas de protestos só repercutem de
forma negativa. A sociedade repudia a violência. Além disso, alguns envolvidos já foram
identificados e estão sujeitos a processo de cassação de alvará pelo DTP.

Na Câmara Municipal o vereador Salomão Pereira é um batalhador incansável contra
essa empresa clandestina Uber, e providencias legais contra ela estão sendo tomadas,
mas de forma civilizada. Tenham calma.

TOQUE INFORMAL
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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  Fone.:
2081-2404 WhatsApp: 9 9585-6727
www.pescapneus.com.br
Vendo Carro 0Km ou Usado, com

colocação de 2° titular, alvará

livre.. Consultoria e Administração

– Waldemar Mendes – Rua:

Siqueira Bueno, 2181 – Sala: 3 –

Mooca _ Fone: 7853-4196 /

9.8585-5988.

Colocação de 2°titular, para carro

0km ou usado montado.

Consultoria e Administração –

Waldemar Mendes – Rua: Siqueira

Bueno, 2181 – Sala: 3 – Mooca –

Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.

Transfiro alvará c/ carro Zafira,

automática c/ponto no Jardins F:

9.8525-3346 c/ Anderson.

Vendo Doblo Adventure,1.8

2011,completa,branca,único dono

F: 9.4769-3893 c/ Claudenir.

Transfiro alvará c/ponto região

Portal do Morumbi com ou sem

carro F: 9.9209-4840 c/ Eudes.

Vendo Corolla 13/14 e Procuro 2º

motorista p/Taxi executivo, ótimo

ponto F: 9.8101-1375 / 7006-6630

ID 55*690*19305 c/ Gaucho.

Vende-se Versa 2014, taxi

completo, ponto Miralta c/ a Marginal

alto de pinheiros F: 9.8496-5389 /

8156-7704 c/ Arnaldo.

Sou taxista á 18 anos, tenho Audi

A6, com clientela, perdi meu taxi,

ofereço-me como 2º motorista F:

9.4771-1517 c/ Newton.

Vendo taxi Spin LT automática,

2013,75mil Km, transfiro alvará e

ponto no Itaim F: 9.8183-3872 c/

Wilson.

Vendo Fiat Linea dualogic 2012, c/

kit de gás ou sem F: 9.9697-3793 c/

Lourenço.

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

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.

Hoje o Zezé tá careca
Arlequim não chora pelo amor
da Colombina,
Agora não tem lança perfume
Nem se tiver a propina

Me dá um dinheiro aí
Pede-se agora e no carnaval,
As águas não vão rolar
Porque tudo está mal

Para a maioria é bom
Se chover três dias sem parar,
Ninguém sentirá magoa
Porque água não vai faltar

Você que tem tempo para o car-
naval
É sua grande diversão,
Depois de tudo terminado
Será que tem tempo para reli-
gião?

CARNAVAL

ANTIGO

A ala não abre mais
Garrafa cheia vai sobrar,
Com a situação difícil
Não tem dinheiro para gastar

Hoje é o último de carnaval
Na avenida eu vou pular,
Depois vem o dia de branco
Acordar cedo e trabalhar.

Após o falecimento do titular do
alvará a família tem 30 dias para indi-
car 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 trans-
ferência de alvará deve ser feita em até
três anos; depois desse tempo o alvará
entra em processo de caducidade.

Ao fazer inventário de

taxista, procure advogados

especializados
Não perca o alvará

por erros em inventários

Para antecipar a transferência o ad-
vogado, após dar entrada no inven-
tário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.

Erros em inventários podem le-
var à perda definitiva do alvará. Por
isso, procure o departamento jurídi-
co da Coopetasp: nossos advoga-
dos são especializados em inventá-
rios de taxistas. O atendimento é re-
alizado para sócios e não sócios.

Coopetasp – Associação dos Coordenadores e

Permissionários em Pontos de Táxi de São Paulo

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

Transfiro alvará c/ ponto City lapa

F: 9.6259-4032 (oi) / 9.8132-3990

(TIM) c/ Ivo.

Compro carro e procuro alvará

co-proprietário ou 2º motorista F:

9.6887-4218 (oi) c/ Claudio.

Vende-se Spin 13/14, 120mil km

c/ ponto em Higienópolis F: 9.9941-

4099 c/ Marco.

Transfiro alvará carro Voyagem

1.0, 2013 c/ ponto na Aclimação

F: 9.9590-5749 c/ Rubens.

Transfiro alvará 2010 c/ponto em

hospital F: 9.8241-8149 c/

Adalberto.

Transfiro alvará no Jardins c/

ponto sem carro F: 9.9695-2520 c/

Antonio.

Transfiro alvará c/ ponto no Itaim

Trav. Cid. Jardins e vendo carro

cobalt 2014 1.8, aut. F: 9.8202-

3685 c/ Severino.

Oportunidade – Transfiro alvará

de Taboão da Serra F: 9.9581-

0473.

Ofereço-me c/ preposto ou 2º

motorista, 20 anos de experiência,

zona sul c/garagem F: 4069-1277

/ 9.6334-3576 c/ Freitas.

Transfiro alvará c/ ponto na Rua:

Major Maragliano em frente aos

Hosp. Psiquiátrico VL. Mariana F:

9.4727-1393.

Transfiro ou alugo alvará taxi de

Luxo sem carro, interessados terá

que adquirir o veiculo F: 9.7534-

3281 / 7002-7412 c/ Alan.

Transfiro alvará c/ ponto ótimo no

Butantã F: (16) 9.8176-3138 / (11)

8692-1355 c/ Maria.

Vendo Meriva 2010 e procuro co-

proprietário sou particular F: 9.5784-

1822 c/ Waldomiro

Vendo Prisma LT 1.4, 2015, flex,

única dona, completo c/multimídia

c/tv original, 27mil Km, branco F:

9.6113-8212 c/ Cristiane.

Desde o dia 30 de janeiro um tre-
cho da Marginal Tietê passou a ter a
velocidade máxima de 40 km/h. O lo-
cal que os motoristas precisarão redu-
zir a velocidade começa na Avenida
Presidente Castelo Branco (Marginal
Tietê, sentido Ayrton Senna), no Bom
Retiro.

Na pista central a velocidade má-
xima caiu para 50 km/h entre a bifur-
cação após a Rua Anhaia e a junção
das pistas após a Ponte Governador
Orestes Quércia (mais conhecida

como Estaiadinha). No mesmo trecho
a máxima caiu para 40 km/h na pista
local. Na pista expressa continua a
velocidade máxima de 70 km/h.

Segundo a CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego) a redução de
velocidade no trecho foi realizada para
proteger a vida das pessoas que mo-
ram na Comunidade do Gato, próxi-
ma ao local. Foram instalados faixas
e painéis informativos para orientar os
motoristas sobre as mudanças, mas
no trecho ainda não há radares fixos.

Trecho da Marginal

Tietê tem velocidade

reduzida para 40 km/h




