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LIMINAR PREJUDICOU A
categoria e favoreceu o UBER
Foto: Mário Sergio de Almeida

O incentivo à violência tirou o poder de apreensão
do DTP por meio de uma liminar, contribuindo
para o crescimento do transporte irregular em
SP. A lei 16.345/2016, do vereador Salomão
Pereira, exige que os aplicativos que prestam
serviço de transporte individual remunerado de
passageiros sejam regulamentados na atividade
do taxista. A multa é de R$ 50 mil para a empresa,
dobrando na reincidência, mais apreensão e multa
para o proprietário do veículo. Pág. 02

Diversos serviços para facilitar a vida do
taxista: atendimento jurídico, recursos de multas, comprovante de renda, isenção de IPI e
ICMS, carta de lucro cessante. Ligue: (11)
2081-1015/2081-1014. Pág. 18

A fidelidade aos
anunciantes da Folha do
Motorista rende prêmios!
Basta realizar qualquer serviço ou adquirir produtos, inclusive a compra do seu
carro zero quilômetro, preencher um cupom e concorrer a presentes incríveis!
Empresários, anunciem conosco e
participem:
anuncios@folhadomotorista.com.br
11 5575-2653. Pág. 17

Pela primeira
vez duas
radiotáxis são
homenageadas
na Câmara
Municipal
A “Salva de Prata”, a mais
alta honraria concedida pela
Câmara Municipal, foi concedida a taxistas por iniciativa do vereador Salomão
Pereira. Págs. 12 e 13

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Feirão do Táxi dia 30 de
abril: carro branco e
preto em exposição
Foto: Mário Sergio de Almeida

Carta de rendimento,
inclusive para Táxi Preto:
procure a Coopetasp

O 18º Feirão do Táxi, que será realizado em 30 de abril, contará com
a participação de várias montadoras
que colocarão a disposição dos
taxistas seus veículos para todas as
categorias, inclusive para o Táxi Preto. Prepare suas cartas para aproveitar as ofertas. Pág. 03
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Opinião Folha do Motorista

A política da violência prejudicou
a categoria, e UBER ocupa espaço
Os meios de comunicação têm veiculado matérias de violência envolvendo
a categoria taxista. Este tipo de publicidade negativa faz com que os passageiros se distanciem do serviço de táxi
e optem por carros irregulares, como
os que utilizam o aplicativo Uber.
Até mesmo o poder judiciário utilizou os episódios de violência para justificar a decisão que proibiu o DTP de
apreender carros com o app. O
desembargador Firmino Magnani Filho
citou em sua decisão frases ditas pelo
sindicalista Antonio Matias (Ceará) em
um vídeo divulgado na internet: “Acabou a moleza prefeito Haddad. Chega
de palhaçada nessa cidade. Agora é
cacete (....) vai ter morte”.
Na sentença o desembargador não
se baseou em leis municipais ou federais, mas apenas nas agressões. O novo
diretor do DTP, Roberto Brederode,
garantiu ao vereador Salomão Pereira que
já apresentou recurso contra a liminar, e
que aguarda uma decisão favorável da
justiça para começar as apreensões de
carros do Uber e aplicar a lei 16.345.
Ainda sobre a violência, a Secretaria de Segurança Pública instaurou inquérito para apurar se houve incitação

a crime por parte do presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores
de Empresas de Táxi de São Paulo.
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
trabalhava em uma festa em 28 de janeiro. Neste dia, além do sindicalista Antonio Matias, também estava presente
o vereador Adilson Amadeu. As pessoas que participaram das agressões estão sendo identificadas e serão chamadas para depor no 15º Distrito Policial.
O diretor do DTP afirmou que, tão
logo seja revogada a liminar, as apreensões de carros particulares que trabalham com o aplicativo Uber irão recomeçar. “Vamos cumprir a lei. Até agora
somente quatro empresas regulamentaram seus aplicativos na atividade do
taxista”, disse o diretor. A Lei 16.345/
2016, do vereador Salomão Pereira, exige que os aplicativos que prestam serviço de transporte individual remunerado de passageiros sejam regulamentados na atividade do taxista, com multa
de R$ 50 mil no CNPJ, dobrando na
reincidência, além de multa para o proprietário e apreensão do veículo.

O trânsito de SP complica a
vida de todos, mas os
taxistas são os mais
prejudicados
A mobilidade urbana é um fator crítico na vida dos paulistanos que se deslocam diariamente de um ponto a outro da cidade. Para os motoristas de
táxi trata-se de um tema fundamental,
afinal quanto mais complicado for o
deslocamento numa corrida, menor o
número de passageiros atendidos. Esse
é o resultado do complicado trânsito
de nossa cidade.
Na Câmara Municipal procurei
abordar esse assunto de forma bastante objetiva, propondo um projeto de
lei que tramita pela casa “autorizando
a circulação de transporte individual de
passageiros (táxis), durante 24 horas
por dia, com ou sem passageiros nas
faixas de ônibus à direita, incluindo também os táxis pretos. Nos corredores
exclusivos à esquerda das vias é permitida a circulação de táxis em
qualquer hora do dia ou noite,
quando o veículo estiver ocupado
com passageiro”. Tenho buscado
todo apoio para essa classe, que

sempre foi órfã de representante
político na Câmara Municipal.
Procuro sensibilizar os demais vereadores sobre a importância dos projetos que interessam a categoria. O
projeto que permite a circulação dos
táxis nos corredores já teve parecer
favorável na Comissão de Constituição e Justiça. O serviço de táxi
da cidade de São Paulo é tão útil
quanto qualquer outro meio de
transporte, como metrô, ônibus
e trens. A frota de táxi em circulação é de 34.200 veículos,
e são atendidos em média 480
mil passageiros por dia.
Esse número pode aumentar com
a facilidade do retomo rápido do
taxista ao seu ponto de origem. Com
a autorização do uso das faixas de
ônibus e corredores, poderemos contribuir com a melhoria do trânsito,
porque as pessoas passarão a deixar o
seu carro em casa e usar mais esse meio
de transporte.
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Feirão do Táxi dia 30 de abril: venha
comprar seu táxi branco ou preto
Conheça os veículos homologados para a
categoria Táxi Preto e faça um excelente negócio
Foto: Mário Sergio de Almeida

O 18º Feirão do Táxi, que será
realizado em 30 de abril, contará com
a parti c i p a ç ã o d e v á r i a s
montadoras que colocarão a disposição dos taxistas seus veículos para todas as categorias, inclusive para o Táxi Preto. No
feirão realizado em abril do ano
passado mais de 300 carros foram vendidos, e para esse ano é
esperado um resultado ainda melhor com a participação dos contemplados com o alvará da nova
modalidade, Táxi Preto.
O feirão organizado pela Folha do
Motorista é um evento tradicional na
categoria. Em um só lugar são
disponibilizadas várias marcas e modelos de veículos homologados para
o serviço de táxi de São Paulo, com

condições especiais oferecidas somente durante o evento.
Além de fazer um excelente negócio os taxistas e seus familiares se divertem e participam de um delicioso churrasco, de graça e à vontade. Há também o sorteio de diversos brindes oferecidos pelos expositores, além de música ao vivo,
espaço de recreação para as crianças e informação para a categoria.

Providencie suas
cartas de isenção e
venha aproveitar as
condições especiais
do Feirão do Táxi

30/04 no Clube CMTC
Avenida Cruzeiro do Sul, 808 - Ponte Pequena
Estacionamento gratuito no local
Para ser um expositor ligue: (11) 5575-2653
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Apenas 70% dos sorteados do
Táxi Preto comparecem ao DTP
Mesmo após a prorrogação do prazo DTP não
conseguiu preencher as 5 mil vagas oferecidas
Até o final do prazo previsto para
o pagamento da outorga, 29 de fevereiro, compareceram ao DTP (Departamento de Transportes Públicos)
3.711 taxistas sorteados na modalidade Táxi Preto. Conforme previsto,
para as vagas remanescentes serão
chamados os candidatos que foram
automaticamente colocados em uma
lista ordenada de espera. Esses
taxistas deverão comparecer ao DTP
a partir de 08 de março.
O valor da outorga pode ser a explicação para o não comparecimento
de quase 30% dos sorteados. Os
alvarás convencionais e os exclusivos
para mulheres custam R$ 60 mil. Já
os alvarás para veículos adaptados
saem por R$ 39.960 mil, para compensar os custos da adaptação do ve-

ículo. Esses valores podem ser parcelados em até 60 meses, com reajuste
pela taxa Selic. No pagamento à vista
o taxista tem desconto de R$ 20 mil
reais.
Segundo a Prefeitura o objetivo do
táxi preto é atender a uma demanda da
população por um serviço de qualidade superior, com a utilização de plataformas tecnológicas. Além da solicitação das corridas, o planejamento do
trajeto e o pagamento das viagens também deverão ser feitos por meio de
tecnologia eletrônica.
Coopetasp auxilia no
financiamento do táxi preto
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 vis-

Foto: Fabiana Cuba

toria. Para facilitar essa etapa da compra do veículo, a Coopetasp (Associação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi de

São Paulo) fornece o comprovante
de rendimento para o financiamento
do carro. Basta apresentar documento do DTP.

Procure a sede da Coopetasp e apresente o comprovante do DTP:
Rua Napoleão de Barros 20 – Telefone: 2081-1015/ 2081-1014.
O documento será expedido na hora.
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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.
DIÁRIO OFICIAL DE 03/03/16
Portaria nº 016/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca FORD, Modelo FOCUS, Versão
SE AT 2.0SC, Código DENATRAN 103341, para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Comum Rádio, Especial e Preto no Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO para a prestação de serviço de táxi nas demais categorias. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos

previstos na legislação vigente.
Portaria nº 017/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CITROEN, Modelo C4 LOUNGE,
Versão A 2L ORIG, Código DENATRAN 160375, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Comum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Município de São
Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos
na legislação vigente.
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Plano de Mobilidade Urbana
quer aperfeiçoar serviço de táxi
Propostas da Prefeitura para os próximos anos
incluem os táxis como importante meio de transporte
O Plano de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São Paulo,
publicado no Diário Oficial de 25
de fevereiro, lista uma série de
propostas para melhorar a fluidez
e a locomoção da cidade nos próximos anos. O planejamento inclui todas as formas de mobilidade, desde
pedestres até o transporte público,
carros particulares e obras de
infraestrutura. Os táxis também ganharam um capítulo exclusivo.
De acordo com a Prefeitura os
33.970 mil táxis da capital realizam 109 mil viagens diariamente,
e foi notado um aumento de 5%
nas viagens entre 2007 e 2012.
Para que haja um aumento ainda
maior na procura por esse serviço, é necessário aperfeiçoar o
atendimento ao passageiro, e isso
passa por ações tomadas pelo
poder público.

Até o ano de 2018 a Prefeitura
pretende criar novas regras para
facilitar a prestação do serviço de
táxi, tanto para passageiros como
para os profissionais do setor. Uma
das medidas será simplificar o processo de regularização e vistorias,
para uma maior agilidade na obtenção da documentação.
Além disso, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) irá realizar estudos para garantir a presença de táxis nas regiões periféricas no período noturno e também próximo a terminais de ônibus, metrôs e
trens. As frotas de táxis acessíveis e
com combustível limpo serão ampliadas, e haverá um incentivo para o
acesso dos usuários por meio de
aplicativos regulamentados e rádio
táxi. Para finalizar, os taxistas passarão por qualificação permanente, assim como o serviço prestado.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Aperfeiçoamento do serviço de táxi até 2018:
•Simplificação do processo de regularização e vistorias;
•Garantir a presença de táxis nas regiões periféricas no período noturno e
também próximo a terminais de ônibus, metrôs e trens;
•Ampliação das frotas de táxis acessíveis e com combustível limpo;
•Incentivo para o acesso dos usuários por meio de aplicativos regulamentados e rádio táxi;
•Qualificação permanente dos taxistas e do serviço prestado.
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Sobre o otimismo,
solidariedade e
esperança na humanidade
Como têm aumentado as notícias ruins! São casos e mais casos de desvios
de verbas públicas, corrupção, e como consequência pessoas sofrendo por
falta de atendimento médico, sem casa, sem assistência, sob risco e sem
perspectivas. Então, quando temos uma notícia boa achamos que ela
não deve ser compartilhada, simplesmente porque não é o tipo de assunto
que estamos acostumados.
Nessa edição da Folha do Motorista falamos sobre um grupo de taxistas
que resolveu se mobilizar para tornar a vida de outras pessoas um pouco melhor. Eles já distribuíram brinquedos, cestas básicas e agora, com um dinheiro
arrecadado no ano passado, foram ao supermercado, compraram leite e outros alimentos e levaram em uma associação que cuida de pessoas com problemas graves de saúde. Esse tipo de notícia deveria ser rotineira.
Sabemos que a vida financeira está complicada em razão da crise, mas se
você tem uma família abençoada, uma fonte de renda, pão na sua mesa e até
mesmo momentos de lazer, você é muito privilegiado. Que tal fazer algo diferente, como usar uma hora por semana para ajudar quem precisa?
Nosso mundo está precisando de mais ações de amor. E não é necessário
ter dinheiro para distribuir carinho, amizade, gentileza, educação e cidadania.
Se por um dia nós deixarmos o lado negro do mundo de lado e pensássemos
apenas coisas positivas, nossas ações refletiriam o que está no nosso coração.
Vivemos em um país onde as autoridades, que deveriam proporcionar uma
vida digna a seus cidadãos, estão envolvidas em escândalos e perderam a
credibilidade. Apesar disso, nós somos um povo de boa índole, e vez por outra
sabemos de belos exemplos como esses dos taxistas solidários. Já que imitamos tantas coisas que não convém, que tal seguirmos esse exemplo bom, de
acordo com nossas possibilidades, e levar um pouco de luz para esse mundo
sombrio? O que você irá fazer pode ser pouco, mas fará diferença.
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Taxistas doam
alimentos para a
Associação Cruz Verde
Associação atende pacientes
com paralisia cerebral grave
Foto: Divulgação

O grupo de taxistas Elite Solidária,
que conta com doações também de
pessoas que não fazem parte da categoria, realizou mais uma ação. Em 04
de março a Associação Cruz Verde,
especializada em pacientes com paralisia cerebral grave, recebeu 480 quilos de arroz, além de leite em pó e
Mucilon para ajudar nos cuidados de
seus mais de 200 pacientes fixos.
Alexandre Lopes de Lima, conhecido como Boy, é o dirigente do grupo que já realizou entrega de doações no
dia das crianças e no Natal do ano passado. “Como recebemos doações em
dinheiro para a campanha de Natal e não
usamos tudo o que tínhamos em caixa,
resolvemos comprar alimentos para a Cruz
Verde. Ao todo gastamos R$ 3.250 em
doações”, afirmouAlexandre.
Essas doações vieram dos próprios taxistas, familiares, amigos e até
mesmo de passageiros que se sensibilizaram com a iniciativa. Segundo Alexandre, a ideia é manter essa solidari-

edade durante todo o ano, realizando ações sempre que possível. “Nossa próxima empreitada será na Páscoa, com a doação de chocolates
também para os pacientes da Associação Cruz Verde. Mas, para isso,
ainda precisamos de ajuda”.
A Cruz Verde atende pessoas com
paralisia cerebral que não podem ser
mantidas em casa pela família. Há na
instituição desde bebês até pessoas
com mais idade, que viveram toda a
sua vida na associação e não recebem a visita de familiares. Além disso, existe também o atendimento diário de pacientes que passam pelo
ambulatório, e os que permanecem
durante o dia em terapias e retornam
à noite para casa.
A ação do grupo de taxistas pode
ser acompanhada pelo Facebook, na
página “Elite Solidária”. As pessoas
que quiserem ajudar podem deixar
mensagens na página e as doações
serão retiradas.
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Vereador Salomão participa
do Comitê Civil Contra a Dengue
Objetivo é unir forças com outras entidades
para combater o mosquito aedes aegypti
Fotos: Divulgação

A Câmara Municipal de São
Paulo realizou, em 23 de fevereiro, a reunião do Comitê Civil
Contra a Dengue. O Comitê existe há 14 anos, mas agora passou
oficialmente a integrar a agenda
dos vereadores paulistas.
Juntamente com outros vereadores, sindicalistas, entidades
religiosas, representantes do
exército, da prefeitura e membros da sociedade, o vereador
Salomão Pereira defendeu a iniciativa. “Cerca de 80% dos
criadouros do mosquito estão
dentro das casas. Precisamos
mobilizar toda a sociedade para
mudar essa realidade”, afirmou.

Entre as ações previstas do
Comitê estão a confecção de material informativo e campanhas de
esclarecimento sobre o mosquito
transmissor da dengue, zika e
chikungunya. “Os vereadores,
como representantes do povo,
estarão à frente dessa luta que
é de todos”, afirmou Salomão.
O vereador já confeccionou 160
mil panfletos explicativos, que
estão sendo distribuídos por
toda a cidade.
No final do ano passado foi
aprovada uma lei, de iniciativa do
Legislativo, que permite a entrada de agentes da Prefeitura em
imóveis vazios para verificar fo-

cos de aedes aegypti. Atualmente está em discussão a aplicação
de multas para as pessoas que

reincidirem
em
manter
criadouros em suas residências,
sem a prevenção necessária.

Previna-se contra a dengue,
zika e chikungunya:
O ciclo de vida do aedes aegypti, em clima quente, é de 7
dias. Por isso, inclua em sua rotina semanal a verificação de
possíveis focos do mosquito.
Pratinhos de plantas: o ideal eliminar todos os pratinhos que ficam
embaixo dos vasos de plantas. Outra alternativa é colocar areia até a
borda do pratinho, e completar essa areia semanalmente para que a água
não tenha onde empoçar.
Caixa d´água: Nunca deixe as caixas d´água sem tampas, ou com
tampas com rachaduras e frestas. Caso a tampa não encaixe direito, é
imprescindível o uso de telas, que podem ser adquiridas em lojas de materiais de construção e devem ser colocadas embaixo da tampa.
Se forem notadas larvas dentro da água é necessário esvaziar toda a
caixa d´água e esfregar as paredes do recipiente com bucha e sabão.
Esse processo é importante porque os ovos do mosquito ficam de um ano
a 450 dias no seco, e voltam a se desenvolver ao encontrar água.
Vasilhas dos animais de
estimação: não basta apenas trocar a água do recipiente do animal; é necessário
realizar uma limpeza na vasilha, no mínimo duas vezes
por semana, para evitar a proliferação do mosquito. Com
uma bucha e sabão, esfregue
toda a superfície para que os
ovos do aedes aegypti não
fiquem grudados.

Geladeira: alguns modelos
de geladeira acumulam água na
parte de trás, em uma bandeja.
É necessário retirar o recipiente, lavá-lo em água corrente esfregando com bucha e sabão,
secar e repetir esse processo
semanalmente. Não basta retirar a água da bandeja e colocala de volta na geladeira: os ovos
do mosquito ficam grudados, e
se transformam em larvas em
contato com a água.

Além disso:
Deixe as garrafas e outros recipientes que podem acumular água em
locais fechados e virados.
Mantenha as calhas sempre limpas.
Guarde os pneus em locais cobertos.
Mantenha a lixeira fechada.
Não deixe água acumulada sobre a laje.
Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova,
água e sabão uma vez por semana.
Faça a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos
químicos apropriados.
Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir
o acesso do mosquito à água.
Coloque areia dentro de todos os cacos de vidros nos muros.
Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas.
Os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual devem ser
tampados e verificados semanalmente.
Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado
para evitar o acúmulo de água.
Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem
esticadas para evitar poças-d’água.
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Taxistas receberam a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de São Paulo
A Ligue-Taxi e a cooperativa de radiotáxi Vermelho e Branco foram homenageadas com a Salva de Prata da Câmara Municipal, a mais alta honraria concedida pelo legislativo paulista.
As cerimônias aconteceram em 22 e 29 de fevereiro, no Salão Nobre do Palácio Anchieta, por iniciativa do vereador Salomão Pereira (PSDB).

Vermelho e Branco relembra
o passado em Salva de Prata

Sessão solene com muita emoção
marcou a Salva de Prata da Ligue-Táxi
Fotos: Divulgação

A

Ligue-Táxi foi fundada em 1983 por um grupo 50 sócios, usuários de rádio amador, com o objetivo de dar
segurança aos taxistas. Em 1985 se consolidou com a primeira empresa de radiotáxi de São Paulo, após
promulgação da lei de Comum Rádio Táxi de São Paulo - que deu início, na época, a uma nova tecnologia
conectando passageiros aos taxistas.
Segundo o vereador Salomão Pereira a homenagem é um reconhecimento da cidade pelo pioneirismo da cooperativa na prestação do serviço de transporte. “É o reconhecimento desse serviço que faz parte da história da cidade de
São Paulo. Foi a Ligue-Taxi que abriu este leque de negócio, de atendimento e confiança entre passageiros e taxistas.
Essa categoria nunca foi reconhecida por esta Casa de Lei, e hoje tivemos a oportunidade de entregar a maior honraria
do legislativo municipal a eles”, disse.
O diretor presidente da Ligue-Taxi, Eozito Amaral Ferreira, acredita que o reconhecimento à cooperativa consolida
sua história e prova a força que os taxistas têm, em um momento que surgem novas tecnologias e concorrências. “Esta
homenagem não poderia vir em melhor hora. É o melhor momento para reconhecer que a partir da iniciativa e união dos
taxistas, há muitos anos, foi transformado o serviço de táxi na cidade. Hoje são mais de 700 associados, com mais de 6
mil corridas por dia e com sistema de tecnologia de última geração. É muito importante a população ver que somos
organizados e que trabalhamos legalmente”, afirmou.
Taxistas fundadores da cooperativa também foram homenageados durante a sessão solene com diplomas de mérito.
“Sinto-me honrado em representar meus cooperados neste momento. Nós só temos a agradecer a esta Casa e ao
vereador Salomão por tamanha honraria”, completou o presidente da empresa.

A

Vermelho e Branco foi a primeira cooperativa de radiotáxi brasileira, fundada em 1975 por um grupo de
taxistas do Aeroporto de Congonhas. Hoje, conta com uma frota de mais 620 veículos e 110 funcionários.
De acordo com o vereador Salomão, a homenagem deve-se ao fato da cooperativa ter sido a primeira a
implantar o serviço de radiotáxi na capital, criando um segmento especial. “A radiotáxi Vermelho e Branco mudou a
história do serviço de táxi da cidade de São Paulo. Depois que foi criada essa categoria houve um esforço de todas as
unidades para oferecer um serviço diferenciado, com carros melhores e uma nova tecnologia para a população. Hoje,
mesmo com o avanço da tecnologia, eles continuam se adequando para melhor atender aos usuários. Essa homenagem
é um reconhecimento dessa história”, afirmou.
O presidente da Vermelho e Branco, Ismael Nogueira, acredita que a homenagem é um estimulo à categoria. “Em 41
anos de cooperativa esta é a primeira homenagem oficial que recebemos do legislativo municipal. Agradeço ao vereador Salomão Pereira por reconhecer esses profissionais que se dedicam e lutam no dia-a-dia. Eu creio que este é um
estímulo aos cooperados para que continuem se reinventando. Assim como criamos uma categoria especial no passado, que possamos continuar oferecendo um bom serviço neste momento de crise”, finalizou.
Após a cerimônia foi oferecido pelo vereador um coquetel às unidades e aos familiares que compareceram das duas
cooperativas.
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Aplicativo permite que imagens do
táxi sejam acompanhadas de casa
A inovação da câmera de segurança: agora seu
táxi pode ser monitorado de qualquer local!
quer local, através de um computador
ou outro dispositivo conectado à
internet.
“A evolução tecnológica chegou à
câmera de segurança. Para trazer
tranquilidade também para a família do
taxista, desenvolvemos um aplicativo

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”
Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).
Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

que pode ser instalado em qualquer lugar do Brasil, e permitirá acompanhar
o dia a dia de trabalho do profissional,
mesmo à distância. Para garantir a privacidade dos usuários o contratante
assinará um termo se comprometendo
a não utilizar as imagens, exceto em
casos de violência”, explicou Edson
Simizo, proprietário da empresa
Cerruns, idealizadora do projeto.
Instalar uma câmera de segurança
no táxi é simples e barato. O taxista
precisará de um celular com câmera
para o monitoramento dos passageiros
que entram no carro, além do aplicativo
para acompanhar as imagens. “Estamos
credenciando parceiros nas principais
capitais brasileiras, já que nosso sistema pode ser utilizado em todo o país”,
afirmou Edson.
Todos os táxis equipados com o sistema possuem um selo que informa os
passageiros sobre a filmagem. Com

isso, se uma pessoa mal intencionada
entrar no táxi desistirá de cometer o
crime ao saber que seu rosto será identificado com facilidade.
Entre em contato com a
Coopetasp e adquira sua câmera de
segurança a preços e condições especiais: 11 2081-1015 / 2081-1014

Foto: Mário Sergio de Almeida

A câmera de segurança, que está
presente no mercado há três anos e
já evitou assaltos a diversos taxistas,
está com uma inovação surpreendente. Agora, através de um aplicativo,
as imagens do que acontece no táxi
podem ser acompanhadas de qual-

Para ser um representante da
câmera de segurança em sua
cidade, fale com a Cerruns:
(11) 2311-3395 / 2311-3413
edson@cerruns.com.br
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Para descontrair...
No hospício o doido segura uma vara de
pescar mergulhada num balde de água.
O médico passa e pergunta: ”O que você está
pescando”?
“Otários, doutor”, responde o doido.
“E já pegou algum”?
“O senhor é o quinto”.

Torta cremosa de milho
Foto: Divulgação

Oferecimento: Adria
Ingredientes:
1 embalagem de biscoito tipo
Maizena
1 ½ xícara (chá) de margarina em
temperatura ambiente (200g)
4 latas de milho verde em conserva
½ litro de leite
2 latas de leite condensado
200g de coco ralado
Canela em pó
Modo de Preparo:
Bata o biscoito no processador até obter uma farofa. Junte a margarina e
amasse bem com os dedos. Forre o fundo e a lateral de uma forma desmontável
(25 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) pré-aquecido por cerca de
10 minutos. Reserve.
Bata no liquidificador o milho verde junto com a água de duas das latas.
Leve ao fogo junto com o leite e deixe apurar. Acrescente o leite condensado e
mexe sempre até ficar consistente. Junte o coco ralado, deixe no fogo por mais
2 minutos e reserve.
Despeje o recheio sobre a massa e polvilhe canela em pó. Leve para a
geladeira por 3 horas antes de servir.
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A fidelidade aos anunciantes da
Folha do Motorista rende prêmios!
A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram
para premiar os taxistas e valorizar a profissão
Agora os taxistas têm um motivo
a mais para realizar serviços e adquirir produtos nas empresas anunciantes da Folha do Motorista: a fidelidade aos nossos anunciantes rende
prêmios!
Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro zero quilômetro de qualquer marca, nos anunciantes da Folha do
Motorista, preencher um cupom no
próprio anunciante e concorrer a presentes incríveis, como televisores,
microondas, liquidificadores, relógios e muito mais!
Os cupons preenchidos serão enviados à Folha do Motorista e, de
acordo com o número de cupons, 20
taxistas serão sorteados e retirarão
seus prêmios diretamente na redação.
A Folha do Motorista, o meio de
comunicação preferido da categoria
há mais de 30 anos, valoriza a ativi-

dade do taxista e também as empresas que prestam serviços a esses profissionais. Então, escolha sempre nossos anunciantes, preencha o cupom do
sorteio e torça muito! Valorize sua profissão.
Os anunciantes da Folha do
Motorista
privilegiam a categoria e
oferecem condições especiais
Antes de comprar seu carro zero
quilômetro ou realizar serviços, consulte sempre os anunciantes da Folha
do Motorista. Essas empresas contam
com vendedores especializados, privilegiam a categoria taxista e oferecem
condições especiais.
As isenções de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) e ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) são um facilitador
na troca do veículo usado por um
novo. O percentual de desconto varia

Foto: Mário Sergio de Almeida

de acordo com o modelo escolhido,
mas só é concedido se a compra for realizada diretamente 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 (Imposto sobre
Operações Financeiras).

Em Recife, Uber terá tarifa até 40% menor que táxi
Aplicativo começou suas operações no Recife em 03 de março.
Empresa atua em oito cidades brasileiras.
O aplicativo Uber chegou ao Recife em 03 de março prometendo tarifas até 40% menores que os táxis
legalizados. Mesmo com a declaração da Secretaria de Mobilidade do
Recife, que citou a Lei Federal

12.587/2012, dizendo que “é atividade exclusiva dos profissionais taxistas
a utilização de veículo automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte
público individual remunerado de passageiros”, o app não teme repressão à

sua atuação na cidade.
Para conquistar os passageiros
recifenses o aplicativo está cobrando
R$ 1,15 por quilômetro, acrescido de
mais R$ 0,17 por minuto. Já os táxis
cobram R$ 4,75 a bandeirada. Na prá-

tica, quem optar pelos carros particulares do app pagará de 30 a 40%
menos que se estivesse em um táxi.
O Uber já está presente em São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília,
Porto Alegre, Goiânia e Campinas.
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COOPETASP:
a serviço dos taxistas
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, esposa e filhos, com direito a incluir até seis
dependentes, sem carência de idade. Exames: 50% de desconto.
Clínica Odontológica Inovaré:
Rua Leandro Dupret, 51 - Vila
Clementino.
Limpeza, consulta inicial e atendimento emergencial com hora marcada gratuitos. Preço especial para tratamento.
Atendimento para o titular e familiares.
Odontologia Especializada – Clínica
Dra. Fabiana Cavallaro:
Rua Conselheiro Saraiva, 404 –
Santana - Telefones: 2362-1922/ 2099-1922
Profissionais de todas as especialidades, flexibilidade de horários para taxistas e formas especiais
de pagamento.
Clube Plêiades Parque Aquático
Mensalidade familiar: R$ 47,10
+ Carteirinha individual: R$ 10 (pago
uma única vez).

Diversos serviços
* Emissão de nota fiscal (na
hora)
* Fornecimento de boleto
* Comprovante de renda (na
hora)
* Carta de lucro cessante (na
hora)
* Isenção de IPI e ICMS
* Financiamento (pelo Banco do
Brasil, Caixa Econômica ou
bancos privados)
* Guincho 24 horas em todo Brasil

-se
e
i
c
o
s
As
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.

* 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

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

Carta de rendimento para a compra
do carro 0 km ou lucro cessante
Atendimento aos sócios e não sócios.
O documento é liberado na hora.
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Cidade do interior de
São Paulo terá
transporte
por
tuk-tuk
Vereadores de Votuporanga aprovaram
o triciclo para o transporte de passageiros

Foto: Divulgação
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Os vereadores da cidade de
Votuporanga, no interior de São Paulo, aprovaram o uso dos triciclos chamados tuk-tuks para o transporte de
passageiros. Os veículos se enquadram
na mesma legislação do moto-táxi, e
seus condutores precisam seguir as
normas do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) para atuar.
Os tuk-tuks já estão presentes
em Votuporanga, e trabalhavam
com uma autorização provisória da

secretaria de trânsito da cidade.
Agora, os interessados em operar essa nova modalidade de
transporte devem se cadastrar na
Prefeitura.
Os triciclos precisarão possuir
equipamentos de segurança,
como cinto de segurança, espelhos retrovisores, faróis e extintor
de incêndio. Também terão placas
vermelhas e passarão por vistoria de
trânsito para operar na cidade.
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Jurídico da Coopetasp
atende sócios e não sócios
O DEPARTAMENTO JURÍDICO DA COOPETASP ATENDE SÓCIOS, EMPRESAS,
ASSOCIAÇÕES E O PÚBLICO EM GERAL.

Dr. Sérgio Matiota
segundas-feiras, das 12h30 às 17h
civil, criminal e trabalhista.
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.

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

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Discriminação
Divórcio
Entrada de aposentadoria
Inventário (cartório ou fórum)
Mandado de segurança
Pensão alimentícia
Processo administrativo
Processo contra terceiro
Reabilitação do nome
Renegociação de dívidas
Reparação de danos
Revisão de aluguel
Revisão de aposentadoria
Separação de bens
Conciliação entre as partes

ATENDIMENTO NA SEDE DA COOPETASP, COM HORA MARCADA: R.
NAPOLEÃO DE BARROS 20 – VILA MARIANA – TEL.: 11 2081-1015
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TOQUE INFORMAL

1. Guardas escondidos
Taxistas da capital já não suportam receber multas injustas. Agentes de
trânsito escondidos multam sem piedade.
Os taxistas são as maiores vítimas dessa violência contra cidadãos trabalhadores, que labutam de 12 a 16 horas por dia para levar o seu sustento.
Centenas de taxistas se encontram com sua habilitação cassada, sem poder
trabalhar por receberem punições absurdas.

2 – Ciclovias milionárias
A Prefeitura de São Paulo está sob investigação do Ministério Público, e
deverá prestar esclarecimentos sobre gastos excessivos com ciclofaixas.
Um quilômetro das tais ciclovias custa, em média, 690 milhões de reais. O
alcaide paulistano tem muito a explicar. O quase ex-prefeito, que em janeiro deixará a prefeitura, poderá arranjar uma “boquinha” em Brasília se o PT
ainda for governo, pois do jeito que andam as coisas, só Deus sabe.
José Pessoa de Araújo
Facebook/josepessoadearaujo
pessoadearaujo@hotmail.com
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Taxistas terão mais 30 dias para aceitar cartão
Prazo foi novamente prorrogado a pedido dos taxistas
para aceitar cartões.
A multa para quem não cumprir a
determinação é de R$ 32,40, mais
5 pontos em seu prontuário no Departamento de Transportes Públicos - DTP. Em caso de reincidência, o valor e a pontuação dobram,

adaptação dos táxis. Após a manifestação contrária de taxistas e o
pedido do vereador Salomão Pereira, o prazo foi prorrogado até
04 de março. Agora, houve novamente a prorrogação, sob a
justificativa de que o mercado
não tem conseguido atender a alta
demanda dos taxistas que buscaram a instalação de equipamentos

Foto: Mário Sergio de Almeida

Uma portaria publicada no Diário
Oficial de 04 de março prorrogou o prazo para que toda a frota de táxis da
capital paulista aceite cartão de crédito e débito. Os taxistas têm até
04 de abril para disponibilizar
meios de pagamento eletrônicos
aos passageiros.
Inicialmente a Prefeitura havia
dado um prazo de 30 dias para a

e o processo pode chegar ao ponto de reter o veículo e o Condutax.
Além de aceitar cartões, todos os
táxis paulistas também serão obrigados a oferecer como cortesia
aos passageiros carregadores de
celulares, tablets e computadores.
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Erros em
inventários podem
levar à perda do alvará
Ao fazer inventário de taxista,
procure advogados especializados
Após o falecimento do titular do alvará a família tem 30 dias para indicar
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 tempo o alvará entra em processo de caducidade.
Para antecipar a transferência 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. O atendimento é realizado 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

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS Pirelli
Firestone Goodyear Bridgstone Michelin
Carros Pick ups e utilitários Aro 13 ao 17
Todas as medidas Bom preço Fone.: 20812404 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.
Vende-se Spin 14/15 automática, c/GNV,
42 mil km, c/ ponto VL. Olímpia. E procuro
2° motorista F: 9.7668-9900 (vivo) / 9.49411048 (TIM) c/ Carlos.
Troco ponto Hosp.do Câncer na Liberdade
por ponto Metrô Guilhermina/ Patriarca ou
Transfiro alvará F: 9.7639-3214 / 2280-3573
c/ Amauri.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE
Preciso trabalhar urgente! Tratar Tels.: (11)
96828-1200/95863-6429.
Vende-se Ideia 13/14 R$ 170.000,00 e
transfiro alvará c/ Ponto no Jardins F: 9.94795211 c/ Marcos.

Vende-se Zafira 2012, completa e faço
inclusão 2 motorista F: 9.7624-8081 / 9.47583690 c/ Carvalho.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRETratar Tel.: (11)
7820-4320/7726-4620.
Procuro 2° motorista ou co-proprietário F:
9.9957-7746 c/ Davi.
Vendo Cobalt 14/14 e procuro co-proprietário
e vendo Spin 13/13, completa, c/ gás F: 25065602 c/ Wilson.
Vendo Cobalt mod. 2014 e transfiro alvará c/
ponto Metro Alto do Ipiranga F: 9.5860-1287 /
4107-8444 c/ João.
Transfiro alvará – taxi luxo, ótimo ponto F:
9.8101-1375 / 7006-6630 Id 55-690*19305 c/
Gaucho.
Procuro 2° motorista, mais que me compre
o veiculo Voyagem 14/15, 60% de entrada e
o restante financiado F: 9.9395 – 4729 c/ Regis.
VENDO MERIVA 2011 E PROCURO COPROPRIETÁRIO Tratar Tel.: (11) 7726-4620.

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL
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

Transfiro alvará c/ponto ativo desde 1995
bom fluxo de clientes em Santana F: 9.66546473 c/ Wagner.
Troco apto 2dorm. Lado Shop Aricanduva
já financiado por veiculo de taxi c/ alvará em
SP F: 9.4731-2972.
Vendo taxi completo Grand Siena 2014 ou
Transfiro alvará F: 9.8141-8458 c/Euclides.
VENDO IDEA 2012 E PROCURO COPROPRIETÁRIO
Tratar Tels.: (11) 7820-4320.
Transfiro alvará ano 09 c/ ponto em hospital
Zn sul Bairro do Ipiranga F: 9.8241-8149 c/
Adalberto.
Procuro co-proprietário c/ carro 2013 em
diante ou Transfiro alvará F: 9.8554-5050 c/
Oliveira.
VENDO SPACEFOX 2012 E PROCURO COPROPRIETÁRIO Tratar Tels.: (11) 968281200.
Ofereço-me como co-proprietário ou procuro
alvará para transferência F: 9.6250-2512 c/
Flavio – Santana – SP.
Transfiro alvará c/ ponto Paraíso F: 9.89315942 (oi) / 9.9360-1659 (claro) c/ Jeferson.
Admite-se 2° motorista p/ trabalhar durante
o dia no regime de colaboração 12 por 12HS,
que resida na Zn Norte F: 3951-2223 / 9.92218866 c/ Clelia.
Transfiro alvará c/ ponto Hosp. São Paulo
F: 9.9557-7348.
Vendo Meriva 2011 e Transfiro alvará c/
ótimo ponto no Jardins, aceito imóvel F:
9.9525-4261.
Troco ponto Hosp.do Câncer na Liberdade
por ponto Metro Guilhermina/ Patriarca ou
Transfiro alvará F: 9.7639-3214/ 2280-3573
c/ Amauri.
Transfiro direitos da cooperativa radio taxi
vermelho e branco e alvará F: 4114 8844/
99648 0396 c/ Sr. Urbano
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Família
Quem tem boa família
Vive contente e na certeza,
Com amor vive melhor
Seja na riqueza ou na pobreza

Família que não se entende
É muito difícil a situação
Cada um quer ter seu direito
Às vezes esquecendo a razão

José, Maria e Jesus
Formaram uma família sagrada
É a família de todas as famílias
Que por Deus foi abençoada
Na família tem que ter confiança e
união
Não pode ter a ovelha perdida
Todos seguindo o bom caminho
É o que toda família precisa na vida
Uma família bem planejada
Serve de exemplo para a humanidade
Família que é unida
Faz parte em qualquer sociedade
Uma família vive bem
Tendo respeito e praticando a sua
religião
Precisa que todos na família aceitem
O amor de Deus no coração

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.

