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O jornal Folha do Motorista com-

pleta 33 anos de existência, e em

comemoração dia 30 de abril será

realizado o Feirão do Táxi. Traga

suas cartas de isenção e aproveite

as vantagens oferecidas somente

durante o evento. Pág. 19

de abril tem Feirão do Táxi no

aniversário da Folha do Motorista

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

CARTA DE RENDIMENTO: PROCURE A

COOPETASP TÁXI BRANCO E PRETO
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:

anúncios@folhadomotorista.com.br

5575-2653. Pág. 14

Fidelidade aos anunciantes

da FM rende prêmios!

Liminar da violência que tirou fiscal do DTP das ruas ainda está de pé

A liminar do desembargador Fermino Magnani Filho, que impede a apreensão de carros particulares que

trabalham na atividade do taxista, continua valendo. Pág. 13

3030
Lei do vereador

Amadeu que proíbe

Uber tem parecer

contrário do MP

O Ministério Público de SP decla-

rou a Lei 16.279/2015, do verea-

dor Adilson Amadeu,

inconstitucional. “A Lei 16.345, de

minha autoria com a coautoria de

44 vereadores, não proíbe o

aplicativo Uber e sim o regula-

menta na atividade do taxista, ten-

do como seus prestadores de

serviço os taxistas”, lembrou

Salomão Pereira. Pág. 13
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Tanto o Projeto de Lei 421/2015
que trata do compartilhamento do viá-
rio urbano na nossa cidade quanto o
substitutivo preparado pelo governo
servem verdadeiramente a quem? À
população de São Paulo ou às empre-
sas especializadas na gestão de
aplicativos?

A leitura atenta de ambos, em par-
ticular do substitutivo que será votado
no plenário da Câmara no dia 27 deste
mês, mostra claramente que longe de
resolver a questão da mobilidade so-
bre quatro rodas em São Paulo, a pro-
posta apresentada aos vereadores e à
sociedade é apenas mais um ato frag-
mentado de um governo incapaz de

Saiba mais sobre o PL de compartilhamento do viário urbano
encarar o problema do transporte urba-
no com um olhar mais amplo.

O governo cria novas modalidades
com base em estudos precários e
enquetes sem valor científico, a tal con-
sulta aberta à população lançada no fi-
nal do ano passado e da qual pouco se
sabe do ponto de vista qualitativo. A pre-
feitura fala em 6 mil pessoas que se
manifestaram sem trazer para o debate
o perfil desse público.

E mais. Cria um novo sistema ela-
borado por uma empresa SP Negócios,
que não acumula experiência alguma em
relação ao desenvolvimento na área de
transporte e mobilidade. Basta entrar no
site da empresa para ver que o objetivo

principal da SP Negócios é realizar pro-
jetos em três áreas básicas: Arena
Anhembi, Iluminação Pública e Progra-
ma Municipal de Parceria-Público Pri-
vadas. O site dá detalhes sobre essas
atuações. Já a questão da mobilidade
aparece de forma bastante secundária
incluída em objetivos outros sem nenhu-
ma especificação.

Não se pode levar a sério um Proje-
to de Lei, agora na forma de substitutivo
feito por mãos que nada entendem de
mobilidade urbana. Não é possível le-
var a sério uma proposta que privilegia
o mundo dos negócios tecnológicos; se
torna fonte de arrecadação municipal
por meio de concessões mas se esque-

ce de avaliar qual o impacto disso tudo
numa categoria já existente, regulamen-
tada há décadas por leis: os taxistas da
cidade de São Paulo.

Por tudo isso, o substitutivo ao PL
421 não pode prosperar na Câmara
Municipal. O correto é o governo
retirá-lo da pauta e se dispor a cons-
truir um sólido Projeto de Lei sobre a
questão da mobilidade urbana sobre
quatro rodas que atenda os interesses de
todos: sociedade, trabalhadores, em espe-
cial aqueles que estão no sistema (taxistas)
e empresas de aplicativos que não podem
subjugar aqueles que buscam na oferta
de serviço de caráter público o ganha pão
e sustento de suas famílias.

Vereador Salomão pega pesado na Câmara Temática de Táxis

Na reunião da Câmara Temática
do Serviço de Táxi, realizada no De-
partamento de Transportes Públicos
(DTP) em 07 de abril, o vereador
Salomão Pereira confrontou o diretor
do DTP, Roberto Brederode, e o che-
fe de gabinete do secretário de trans-
portes, Josias Leches, exigindo o cum-
primento da Portaria 095/2015, com a
instalação de taxímetros nos Táxis Pre-
tos. “Hoje o serviço é controlado pe-
los aplicativos, que não marcam hora
parada ou bandeira 2, causando gran-
des prejuízos aos taxistas”, afirmou o
vereador.

Outra questão levantada foi a
obrigatoriedade do pagamento por car-
tão de crédito, e a exigência da má-
quina de cartão para os Táxis Pretos,
algo inútil de acordo com o vereador.
“Os táxis pretos são obrigados a pos-

Vereador cobrou a instalação de taxímetros para a categoria Táxis Pretos
suir uma máquina de cartão de crédito,
mas não a utilizam, já que todas as cor-
ridas são pagas diretamente pelo
aplicativo”, lembrou. Salomão também
afirmou que o diretor do DTP está se
omitindo em resolver os casos não pre-
vistos na portaria que regulamentou os
Táxis Pretos.

Segundo os taxistas da nova modali-
dade a tarifa fixada pelos aplicativos, em
várias ocasiões, está incorreta ou fica
abaixo do valor cobrado pela catego-
ria comum. O vereador mostrou, du-
rante a reunião, registros que, em
uma corrida de seis quilômetros o
passageiro pagou R$ 87, e em outra
corrida de 30 quilômetros o taxista re-
cebeu somente R$ 10.

Salomão lembrou a Roberto
Brederode que os taxistas pagam ou-
torga, prestação de carro, manutenção,

e em cada corrida perdem 10% para o
aplicativo. “É uma vergonha o que vem
acontecendo aos olhos do diretor do
DTP e do secretário de transportes. A
competência dos senhores está só no
papel, e não na prática”, afirmou
Salomão.

O vereador afirmou
que o responsável pela
empresa SP Negócios,
Rodrigo Pirajá, não en-
tende o serviço de táxi,
e edita portarias e mi-
nutas de projetos equi-
vocadas, jogando os 40
mil taxistas contra o
prefeito. “Suas portari-
as são verdadeiras por-
carias, e mesmo assim
são acatadas pelo se-
cretário de transportes

e pelo prefeito, que também nada en-
tendem de táxi. O Pirajá é o principal
defensor do UBER em nossa cidade,
apoiando um serviço irregular, ao con-
trário do táxi, que presta um serviço
confiável e regulamentado”, afirmou
o vereador durante a reunião.

Foto: Divulgação
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Toda a frota de tá-
xis da cidade de São
Paulo está obrigada a
aceitar cartões de cré-
dito ou débito para o
pagamento de corridas.
O prazo já havia sido
prorrogado duas vezes
sob a justificativa de
que o mercado não es-
tava conseguindo aten-
der a alta demanda dos

taxistas que buscaram a instalação de equipamentos para aceitar os cartões,
mas a regra começou a valer desde o dia 04 de abril.

A multa para quem não cumprir a determinação é de R$ 32,40, mais 5
pontos no prontuário no Departamento de Transportes Públicos - DTP. Em
caso de reincidência, o valor e a pontuação dobram, e o processo pode
chegar a ponto de reter o veículo e o Condutax. Além de aceitar cartões,
todos os táxis paulistas também estão obrigados a oferecer como cortesia
aos passageiros carregadores de celulares, tablets e computadores.

Todos os táxis de São
Paulo estão obrigados

a aceitar cartões
Após adiamentos, Prefeitura colocou em prática norma

que obriga taxistas a aceitar pagamento eletrônico

Foto: Mário Sergio de Almeida

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) iniciou nova chama-
da dos taxistas sorteados com um
alvará do Táxi Preto que estavam na
lista de espera. Os interessados que
constam nessa terceira lista devem
procurar o DTP pessoalmente até o
dia 26 de abril, para iniciar o proces-
so de obtenção do alvará com o pa-
gamento da outorga (à vista ou a pri-
meira parcela).

As cinco mil vagas oferecidas para
a nova categoria de táxis ainda não

DTP convoca sorteados do

Táxi Preto pela terceira vez
Ainda restam vagas, e os convocados no terceiro

chamamento têm até 26 de abril para comparecer no DTP

foram preenchidas, mas não foi divul-
gado quantos taxistas já estão com os
alvarás regularizados.

Os alvarás convencionais e os ex-
clusivos para mulheres custam R$ 60
mil. Já os alvarás para veículos adap-
tados saem por R$ 39.960 mil,
para compensar os custos da
adaptação. 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.

Foto: Fabiana Cuba
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30
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.

A COOPETASP DISPÕE DE DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA SEUS ASSOCIADOS:

* 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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Foto: Divulgação

CÂMARA RELANÇA

A Frente Parlamentar em Defesa dos Interesses da Clas-
se dos Taxistas voltou a funcionar na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília. Composta por 204 deputados, a Frente
pretende endurecer as regras para o transporte remunerado
de passageiros e evitar o prejuízo dos taxistas com a entrada
de novos prestadores de serviço no mercado brasileiro, como
o Uber.

O objetivo maior da Frente é apoiar e aprimorar as leis
que regem a atividade do taxista, como explica o deputado
Alfredo Kaefer (PSL-PR). “A concessão do táxi pertence à
esfera municipal, mas é urgente que nós, parlamentares, fa-
çamos uma lei federal para regulamentação”, declarou.

Um de seus integrantes, o deputado Carlos Zarattini (PT-
SP) diz que o Uber é totalmente ilegal. “A nossa legislação
de transportes não prevê que se faça transporte público sem
haver autorização das prefeituras e dos governos estaduais.
Portanto nós vamos reforçar essa legislação, deixando muito
claro que só aqueles motoristas autorizados pelas prefeituras
vão poder fazer o transporte remunerado de passageiros”, afirmou.

A Frente de Defesa dos Taxistas também irá sugerir melhorias na capacitação desses profissionais, além de normas que protejam o sistema de táxis.
Redação Folha do Motorista RJ

Objetivo é criar normas para impedir aplicativos de carona remunerada

a Frente Parlamentar em Defesa dos Taxistas
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Meu nome é Rogério Emanuel Leal de Moraes, e perdi o documento do

meu táxi, juntamente com o alvará. O carro é uma Meriva, e os documen-
tos foram perdidos dia 18 de março na Avenida Ceci, próximo ao número
2.600. Caso alguém tenha alguma informação favor entrar em contato pe-
los telefones 9 9940-6028 ou 9 6290-4451. Obrigado.

Rogério Emanuel Leal de Moraes - leitor

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.

Erros em inventários podem

levar à perda do alvará
Ao fazer inventário de taxista,

procure advogados especializados

Para antecipar a transferência o ad-
vogado, após dar entrada no inven-
tário, 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

Domingo, dia 17 de abril, foi o dia que o Brasil parou para acompa-
nhar a votação do prosseguimento do processo de impeachment da
presidenta Dilma Roussef. Em todas as capitais e em várias outras ci-
dades aconteceram manifestações, contra e a favor do afastamento, e
comemorações como em uma final de Copa do Mundo quando os de-
putados decidiram enviar o processo para o Senado.

Já na capital paulista um momento importante para os taxistas tam-
bém se aproxima: a votação de um projeto de lei, de autoria do verea-
dor Police Neto, que trata do compartilhamento do viário urbano. En-
tre outras coisas, o PL pretende permitir que aplicativos como o Uber
operem em nossa cidade, ignorando a Lei Federal 12.468, que assegu-
ra que o transporte individual remunerado de passageiros é exclusivo
dos taxistas legalizados nos municípios brasileiros.

Esses dois acontecimentos mostram o quando a política interfere di-
retamente em nossas vidas. Por mais que as pessoas afirmem não gos-
tar de política ou não se envolver, leis e decisões podem mudar o rumo
de um país, como é o caso do impeachment da presidenta Dilma, ou o
destino de uma categoria inteira de trabalhadores, como os taxistas da
cidade de São Paulo.

O PL que está sendo discutido na Câmara e seguirá para votação em
27 de abril ainda pode ser modificado por substitutivos, enviados pela
própria administração pública. Por isso, é necessário pressão dos
taxistas e apoio dos vereadores para que essa questão não vire uma lei
que exponha ao risco milhares de trabalhadores e suas famílias, que
terão que conviver com uma concorrência desleal e predatória.

Chegou a hora de se envolver. Se você é a favor ou contra o
impeachment, demonstre sua opinião com respeito. Se você entende
que o PL que pretende liberar o Uber e outros apps irá prejudicar os
taxistas, diga isso também. Não há como ficar em cima do muro espe-
rando por decisões que podem prejudicar o país e os taxistas.

Momentos decisivos na

política federal e municipal
A Prefeitura de São Paulo definiu as etapas para as obras de reforço

estrutural nas partes inferior e superior das duas estruturas que consti-
tuem o viaduto Santo Amaro, na zona sul. A via foi interditada no dia 13
de fevereiro, após a colisão entre caminhões que transportavam açúcar
e combustível.

A recuperação da parte inferior acontece durante a madrugada, en-
tre 23h e 5h, com o hidrojateamento, recomposição da armadura e
concreto projetado. Na parte superior, os serviços de reforço estrutu-
ral serão executados durante o dia, com a remoção da camada asfáltica,
retirada dos fragmentos danificados, reforço de concreto por jateamento
e instalação de novos cabos de sustentação.

O viaduto também passará por alteamento de 1,1 metro, com im-
plantação de macacos hidráulicos e reforços nos pilares. Com o
alteamento, na parte central a estrutura terá 5,60 metros de altura, sen-
do que o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) determina que
altura máxima de um veículo é de 4,40 metros. Estima-se que as obras
sejam concluídas em 120 dias.

Viaduto Santo Amaro
ainda está em obras

Além da recuperação estrutural,

viaduto será alteado em 1,1 metro
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Transferências de alvará publicadas no Diário Oficial

Diário Oficial de 08/04/16

2014-0.159.954-7 José Carlos Bellucci

Transferência de alvará de estacionamento

nº 037.990-26. Deferido.

2015-0.239.831-8 Edson Gomide

Transferência de alvará de estacionamento

nº 038.029-22. Deferido.

2015-0.241.849-1 Domingos Reis da Silva

Transferência de alvará de estacionamento

nº 036.442-27. Deferido.

2015-0.242.254-5 Leandro Lunardi da

Silva

Transferência de alvará de estacionamento

nº 012.644-27. Deferido.

2015-0.247.796-0 Henrique Figueiredo

Ferreira

Transferência de alvará de estacionamento

nº 034.873-26. Deferido. 2 0 1 5 -

A Folha do motorista divulga a lista de transferências de alvarás publicadas no diário oficial do município.
Os taxistas têm um prazo de 90 dias, a partir da publicação, para procurar o DTP (Departamento de Transportes Públicos).

0.248.257-2 Nelson Infante Nieblas

Transferência de alvará de estacionamento

nº 018.956-21. Deferido.

2015-0.251.379-6 Luiz Carlos Brito

Transferência de alvará de estacionamento

nº 007.678-24. Deferido.

2015-0.254.156-0 Aníbal Pereira Batista

Transferência de alvará de estacionamento

nº 014.262-22. Deferido.

2015-0.254.967-7 Rogério Vaz de Faria

Transferência de alvará de estacionamento

nº 031.099-25. Deferido.

2015-0.317.804-4 Cláudio Carlos Firmino

Transferência de alvará de estacionamento

nº 024.393-28. Deferido.

Diário Oficial de 09/04/16

2015-0.238.068-0 Mario Paes

Transferência de alvará de estacionamento

nº 007.218-24. Deferido.

2015-0.253.281-2 Sidinei Roberto Virginio

Transferência de alvará de estacionamento

nº 038.389-27. Deferido.

2015-0.254.244-3 Pedro Lettang Filho

Transferência de alvará de estacionamento

nº 033.517-26. Deferido.

2015-0.258.115-5 Adelson Albuquerque de

Araujo

Transferência de alvará de estacionamento

nº 040.240-28. Deferido.

2016-0.060.684-5 Almir de Jesus Rocha

Transferência de alvará de estacionamento

nº 022.580-21. Deferido.

Diário Oficial de 15/04/16

2015-0.256.988-0 Mario Minoru Tamura

Transferência de alvará de estacionamento

nº 002.177-27. Indeferido.

Veículos homologados para o serviço de táxi em SP

2015-0.268.304-7 Vânia Maria Ventura

Dias Bovo

Transferência de alvará de estacionamento

nº 020.168-26. Indeferido.

2015-0.343.420-2 Antonio Duarte

Madrigal

Transferência de alvará de estacionamento

nº 018.798-20. Indeferido.

Diário Oficial de 16/04/16

2015-0.236.113-9 Flavio Correa Santos.

Transferência de alvará de estacionamento nº

009.151-22. Deferido.

2015-0.240.050-9 Maria Margarida

Alves dos Santos. Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 026.709-25. Deferido.

2015-0.272.392-8 Joaquim Rodrigues

Gomes. Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 009.612-21. Deferido.

Antes de adquirir seu carro zero quilômetro, verifique sempre a homologação

A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologados para o serviço de táxi da capital paulista. A lista completa de homologações
pode ser consultada na sede do Departamento de Transportes Públicos - DTP, pessoalmente.

DIÁRIO OFICIAL DE 07/04/16
Portaria nº 033/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca

FORD, Modelo ECOSPORT, Versão SE 1.6B,
Código DENATRAN 203638, para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de Passagei-
ros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum e
Comum Rádio no Município de São Paulo. O ve-
ículo especificado fica BLOQUEADO para a pres-
tação de serviço de táxi nas demais categorias, e
deverá atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 036/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca

GEELY, Modelo EC 7, Versão 1.8 GS, Código
DENATRAN 162310, para a prestação do Servi-
ço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Municí-
pio de São Paulo. O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos previstos na legisla-
ção vigente.

Portaria nº 038/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão CL MCV, Códi-
go DENATRAN 117790, para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros
– Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e
Comum Rádio no Município de São Paulo. O ve-
ículo especificado fica BLOQUEADO para a pres-
tação de serviço de táxi nas demais categorias, e

deverá atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 039/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão TL MCV, Códi-
go DENATRAN 117791, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO para a prestação
de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos na legisla-
ção vigente.

Portaria nº 040/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão TL MBV, Códi-
go DENATRAN 117793, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Paulo. O ve-
ículo especificado fica BLOQUEADO para a
prestação de serviço de táxi nas demais cate-
gorias, e deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

Portaria nº 041/2016 – DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão CL MBV, Códi-
go DENATRAN 117795, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO para a prestação

de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos na legisla-
ção vigente.

Portaria nº 042/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão CL SBV, Código
DENATRAN 117794, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passageiros – Modali-
dade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum Rá-
dio no Município de São Paulo. O veículo especificado
fica BLOQUEADO para a prestação de serviço de táxi
nas demais categorias, e deverá atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 043/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão HL MBV, Códi-
go DENATRAN 117796, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros– Mo-
dalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Comum
Rádio no Município de São Paulo. O veículo
especificado fica BLOQUEADO para a pres-
tação de serviço de táxi nas demais categorias,
e deverá atender aos demais requisitos previs-
tos na legislação vigente.

Portaria nº 044/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão HL SBV, Código
DENATRAN 117798, 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 BLOQUEA-
DO para a prestação de serviço de táxi nas demais cate-
gorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos
na legislação vigente.

Portaria nº 045/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão HL SBP, Código
DENATRAN 160687, para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de Passageiros – Mo-
dalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Paulo. O ve-
ículo especificado fica BLOQUEADO para a
prestação de serviço de táxi nas demais categorias,
e deverá atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.

Portaria nº 046/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo NOVO VOYAGE, Versão HL MBP, Códi-
go DENATRAN 160688, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e
Comum Rádio no Município de São Paulo. O
veículo especificado fica BLOQUEADO para
a prestação de serviço de táxi nas demais cate-
gorias, e deverá atender aos demais requisitos pre-
vistos na legislação vigente.

Portaria nº 047/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca

FIAT, Modelo SIENA, Versão 1.6, Código
DENATRAN 153041, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Comum e Co-
mum Rádio no Município de São Paulo. O veícu-
lo especificado fica BLOQUEADO para a pres-
tação de serviço de táxi nas demais categorias, e
deverá atender aos demais requisitos previstos
na legislação vigente.

Portaria nº 048/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo JETTA, Versão HL AE, Código
DENATRAN 151239, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial, Luxo e Preto no Municí-
pio de São Paulo. O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos previstos na legis-
lação vigente.

Portaria nº 049/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo JETTA, Versão TL AF, Código
DENATRAN 151246, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial e Preto no Município de
São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUE-
ADO para a prestação de serviço de táxi nas
demais categorias, e deverá atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 050/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca VW,

Modelo JETTA, Versão TL MF, Código
DENATRAN 151245, para a prestação do Ser-
viço de Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial e Preto no Município de
São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUE-
ADO para a prestação de serviço de táxi nas
demais categorias, e deverá atender aos demais
requisitos previstos na legislação vigente.

DIÁRIO OFICIAL DE 09/04/16
Portaria nº 052/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca

FORD, Modelo FIESTA, Versão SD 1.6LSE,
Código DENATRAN 159935, para a presta-
ção do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas Catego-
rias, Comum e Comum Rádio no Município
de São Paulo. O veículo especificado fica
BLOQUEADO para a prestação de serviço
de táxi nas demais categorias, e deverá aten-
der aos demais requisitos previstos na legis-
lação vigente.
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Antes da chegada do vereador
Salomão Pereira à Câmara Munici-
pal de São Paulo os taxistas preci-
savam esperar, em média, dois
anos para sinalizar um ponto de
táxi. Nunca houve um investimen-
to para que a categoria pudesse
ser atendida em um prazo me-
nor pela Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET).

“Assim que assumi meu man-
dato recebi uma grande quantida-
de de pedidos de sinalização em
meu gabinte. Imediatamente pro-
curei o setor responsável pela si-
nalização na CET, e solicitei que
fosse incluído em sua programa-
ção de trabalho a sinalização dos
pontos de táxi. Para isso, destinei
700 mil reais para este setor”, afir-

Vereador destina
R$ 700 mil para sinalização

em pontos de táxi

DIÁRIO OFICIAL DE 05/04/16
Portaria nº 034/2016 - DTP. GAB.
Extingue o ponto privativo nº 1174 (CLP 17.10.021-6), para estaciona-

mento de táxi, categoria comum, na Avenida Jurubatuba, lado ímpar, entre a
Rua  Baltazar Fernandes e a Av. Morumbi, com 15 metros de extensão e
capacidade para 3 vagas.

Portaria nº 035/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3058 (C.L.P. 17.10.091) para estaciona-

mento de táxi, categoria comum, na Rua Miguel Sutil, lado par, entre a Avenida
Morumbi e a Rua Baltazar Fernandes, com 15 metros de extensão, capacida-
de para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga, totalizando
10 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 12/04/16
Portaria nº 051/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 150 (C.L.P. 12.02.008-7) para estaciona-

mento de táxi, categoria comum, da Rua Cardoso de Almeida para a Rua
João Ramalho, lado ímpar, altura do nº 182 (lado oposto), entre a Rua
Monte Alegre e a Rua Cardoso de Almeida, com 15 metros de exten-
são, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 4 carros por
vaga totalizando 12 carros.

Gabinete do vereador auxilia

taxistas no pedido de sinalização

mou Salomão.
O gabinete  do vereador

Salomão está pronto para auxiliar
todos os coordenadores de ponto
com o pedido de sinalização. Mes-
mo os casos em que já foram
protocolados pedidos no Departa-
mento de Transportes Públicos
(DTP) ou que já foram publicados
no Diár io Oficial  podem ser
agilizados. O responsável por essa
área no gabinete, Coronel Conrado
(ex-diretor do DTP) irá tratar pes-
soalmente de todos os pedidos.

Gabinete do vereador

Salomão Pereira

Viaduto Jacareí 100

6º andar – sala 616

Telefone: 3396-5034

Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização
O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou no

Diário Oficial mudanças estruturais em alguns pontos de táxi

da cidade de São Paulo. Confira:

Foto: Mário Sergio de Almeida
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O Ministério Público de São Paulo
emitiu um parecer em 5 de abril onde
declara a Lei 16.279/2015
inconstitucional. De autoria do verea-
dor Adilson Amadeu e outros verea-
dores, a lei proíbe o uso de carros par-
ticulares cadastrados em aplicativos
para o transporte remunerado indivi-
dual de passageiros.

O parecer foi emitido em uma ação
movida pela Confederação Nacional de
Serviços contra a Câmara Munici-
pal de São Paulo e contra o prefei-
to Fernando Haddad. A iniciativa
visa permitir o uso de aplicativos
de transporte na capital paulista,

Lei que proibia Uber em SP é inconstitucional, segundo MP
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça

pretende derrubar a lei do vereador Adilson Amadeu

entre eles o Uber.
Segundo o subprocurador-geral de

justiça que assinou o parecer, Nilo
Spinola Salgado Filho, a Lei Municipal
16.279 “ao proibir a prestação de serviço
de transporte privado de passageiros por
meio de aplicativos, criando indevida reser-
va de mercado aos taxistas, acabou por vi-
olar a livre iniciativa, a livre concorrência e
o interesse dos consumidores”.

A Câmara Municipal defendeu a
constituicionalidade da lei com a justifi-
cativa de que o município tem o poder
de legislar acerca do transporte urbano
municipal. Já a defesa do prefeito argu-
mentou que os aplicativos prestam ser-

viço de transporte público individual e
não privado. A Lei Federal 12.468, que
regulamenta a atividade do taxista, as-
segura que o transporte individual re-
munerado de passageiros é exclusivo
dos taxistas legalizados nos municípios
brasileiros.

Lei do vereador Salomão não
proíbe os aplicativos, mas os regu-
lamenta na atividade do taxista, ten-
do como prestadores de serviço os
taxistas

Diferente da Lei 16.279/2015, que
proíbe o uso de aplicativos para o trans-
porte remunerado individual de passa-
geiros, a Lei Municipal 16.345/2016, de

autoria do vereador Salomão Pereira,
não proíbe e sim regulamenta os
aplicativos na atividade do taxista. De
acordo com a lei o serviço não poderá
ser prestado 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
exclusivamente por taxistas, ter sede
na cidade de São Paulo e ser registra-
do nos órgãos públicos.

Caso o Uber insista na irregularidade
a Lei 16.345 estabelece multa de R$ 50
mil em seu CNPJ, dobrando na reincidên-
cia. A multa para o carro é de R$ 3.800,
mais apreensão e bloqueio do
licenciamento até a quitação do débito.

Liminar que proibiu fiscalização devido à violência ainda não foi revogada

A liminar expedida pelo desembargador Fermino Magnani Filho em 02 de fevereiro,

que suspende a apreensão de carros particulares que trabalham na atividade do taxista

(como é o caso do Uber), ainda não foi revogada.

O desembargador, em sua decisão, levou em consideração as “violências físicas”

praticadas por taxistas contra motoristas do Uber. O DTP (Departamento de Transpor-

tes Públicos) já apresentou defesa, mas não há data para o julgamento final da questão.

O diretor do DTP, Roberto Brederode, afirmou que aguarda apenas a revogação da

liminar para voltar a fiscalizar carros particulares que trabalham de forma irregular.

Segundo ele, sete aplicativos que atendem o serviço de táxi já foram cadastrados e estão

legalizados para o atendimento na cidade de São Paulo.

Com a revogação da liminar o DTP irá utilizar a Lei Municipal 16.345, de Salomão

Fiscais do DTP estão proibidos de apreender carros particulares que trabalham como taxistas, como os que utilizam o Uber

Pereira, para apreender e multar os carros irregulares. Salomão afirmou também que

está articulando com os demais vereadores a rejeição ao Projeto de Lei 421/2015, do

vereador Police Neto, que regulamenta o aplicativo Uber.

“Na primeira audiência pública solicitei gentilmente ao vereador Police Neto que

retirasse esse projeto de pauta. Como ele não aceitou, iremos reprová-lo pelo voto.

Todos os 44 vereadores que assinaram a coautoria da Lei 16.345 serão contatados

para votar contra esse PL”, afirmou Salomão.

O vereador lembra também que os taxistas não devem participar de atos de violên-

cia, para não serem mais prejudicados. “Se não fosse a política da violência que envol-

veu os taxistas em janeiro os veículos irregulares e o Uber estariam sendo punidos”,

finalizou Salomão.
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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.

A fidelidade aos anunciantes

da Folha do Motorista

rende prêmios!

Agora os taxistas têm um motivo
a mais para realizar serviços e adqui-
rir produtos nas empresas anunci-
antes da Folha do Motorista: a fi-
delidade aos nossos anunciantes
rende prêmios!

Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro

A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para

premiar os taxistas e valorizar a profissão

zero quilômetro de qualquer marca,
nos anunciantes da Folha do Motoris-
ta, preencher um cupom no próprio
anunciante e concorrer a presentes in-
críveis, como televisores, microondas,
liquidificadores, relógios e muito mais!

Os cupons preenchidos serão en-
viados à Folha do Motorista e, de

acordo com o nú-
mero de cupons, 20
taxistas serão sorte-
ados e retirarão
seus prêmios direta-
mente na redação.

A Folha do Mo-
torista, o meio de
comunicação prefe-
rido da categoria há
mais de 30 anos,
valoriza a atividade
do taxista e também
as empresas que
prestam serviços a esses profissionais.
Então, escolha sempre nossos anunci-
antes, preencha o cupom do sorteio e
torça muito! Valorize sua profissão.

Folha do Motorista: a mídia
mais barata para o empresário
Com 33 anos de existência, o jor-

nal Folha do Motorista é um veículo
de comunicação dirigido aos taxistas
da cidade de São Paulo, Grande São
Paulo e Rio de Janeiro. Com tiragem
quinzenal de 63 mil exemplares, é dis-
tribuído gratuitamente em pontos de
táxis, postos de abastecimento de
GNV, cooperativas, associações, co-
mércios e outros locais.

Os taxistas utilizam a Folha do
Motorista como fonte de orientação no
momento de comprar seu carro zero
quilômetro, realizar serviços de manu-
tenção e buscar anunciantes idôneos.
Além disso, duas vezes ao ano o jor-

nal realiza o Feirão do Táxi, o maior
evento de negócios da categoria,
onde todas as montadoras
disponibilizam seus modelos de veí-
culos homologados para o serviço de
táxi a preços e condições especiais.

“A Folha do Motorista hoje é co-
nhecida nacionalmente. Foi com esse
jornal que mudamos o conceito des-
ta categoria nos meios empresariais,
mostrando que os taxistas têm gran-
de potencial de consumo não só no
setor automobilístico, mas tam-
bém de combustíveis, manutenção,
além do consumo familiar. Hoje as
empresas investem porque veem
resultado. Só tenho a agradecer os
taxistas e anunciantes que contri-
buíram para esse sucesso que já
soma 33 anos”, declarou Salomão
Pereira, fundador da Folha do
Motorista, taxista e hoje vereador
da cidade de São Paulo.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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 na hora
400 g de espinafre congelado e picado
2 embalagens de cream-cheese (300 g)
1 embalagem de macarrão tipo Nhoque
100g de amêndoas torradas e picadas
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Em uma panela média aqueça a manteiga, refogue a cebola e acrescente a
farinha de trigo. Misture rapidamente e, aos poucos, acrescente o leite quente,
mexendo vigorosamente 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 ou até que esteja
“al dente”. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem. Polvi-
lhe as amêndoas, o parmesão e sirva em seguida.

Nhoque ao creme
de espinafre
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Dois pastores estão perdidos e um deles pergunta para um

bêbado: “Você sabe me informar onde fica a farmácia”?

O bêbado explica: “Claro, fica ali

na esquina virando à direita”.

Os pastores agradecem e saem, mas depois um diz ao outro:

“Deveríamos ajudar aquele pobre homem

que tomou o caminho da bebida”.

Eles então voltam até o bêbado e perguntam: “Moço, você

gostaria que te ensinássemos o caminho de Deus”?

E o bêbado responde: “Vocês não sabem nem o caminho da

farmácia, imagine o caminho de Deus”...
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Conheça o novo presidente
da Fetacesp, Odemar Ferreira

Odemar Ferreira passou os últi-
mos 48 anos de sua vida trabalhan-
do como taxista, e os últimos 20 anos
como Presidente do Sindicato dos
Taxistas Autônomos de Santo André
e Região. Desde janeiro assumiu a
presidência da Fetacesp (Federação
dos Taxistas Autônomos do Estado
de São Paulo), substituindo José
Fioravante. Conversamos com o
novo dirigente para conhecer o pa-
pel desempenhado pela Fetacesp jun-
to aos taxistas.

Folha do Motorista: Qual a im-
portância da Fetacesp?

Odemar Ferreira: A Fetacesp
dá suporte aos sindicatos associados.
Somos filiados à CNT – Confedera-
ção Nacional do Transporte, e rece-
bemos todas as comunicações dire-
tamente de Brasília. Por termos esse
contato com as decisões federais,
nossos sindicatos associados tam-
bém são informados sobre o que
acontece. Já os sindicatos que
não são associados à Fetacesp
ficam buscando informações em
meios não oficiais, que nem sempre
refletem a realidade.

Folha do Motorista: Quais são
os planos da Fetacesp para fortale-
cer ainda mais a categoria taxista?

Odemar Ferreira: Meu primei-
ro objetivo como presidente da
Fetacesp é trazer de volta os sindi-
catos que não são mais nossos asso-

Desde janeiro a Federação dos Taxistas Autônomos

do Estado de São Paulo possui um novo dirigente

ciados. Para isso estou me reunindo
com os dirigentes e viajando todo o
estado de São Paulo em busca de ade-
sões. Quanto mais associados tiver-
mos, mais fortes seremos e poderemos
cobrar decisões favoráveis à catego-
ria. Hoje temos 12 sindicatos partici-
pantes da Fetacesp, e nossa meta é
que todos os 32 sindicatos do estado
estejam juntos nessa luta.

Folha do Motorista: E qual a po-
sição da Fetacesp em relação ao trans-
porte de passageiros por meio de
aplicativos, como o Uber?

Odemar Ferreira: A Fetacesp é
totalmente contra o Uber por
considerá-lo ilegal. Estamos apoiando
os taxistas em todas as manifestações
e acompanhando o caso de perto em
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, ou
seja, em todas as capitas, de onde
pode sair uma solução definitiva.

Folha do Motorista: Como a
Fetacesp vê a profissão de taxista hoje,
com as novas tecnologias?

Odemar Ferreira: A profissão já
foi melhor, mas os taxistas precisam
acompanhar a tecnologia. Porém, nós
somos contra qualquer tipo de obriga-
ção, como a imposição das máquinas
para aceitar cartão de crédito e débito
nos táxis. Cada taxista deve optar se
quer ou não aceitar essa forma de pa-
gamento, já que há uma série de pro-
blemas que devem ser levados em con-
sideração, como cartões clonados, falta

de sinal de internet em alguns pontos
da cidade, entre outros.

Folha do Motorista: Os taxistas
podem procurar a Fetacesp direta-
mente?

Odemar Ferreira: Com certeza,
estamos à disposição de todos os

taxistas e dirigentes de sindicatos. Po-
demos esclarecer dúvidas, ajudar e
orientar, mesmo os não sindicalizados.

Fetacesp: Rua Urupiara 107 –

Santana

Tels.: 2221-5433/ 2221-5132

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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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Dia 30 de abril tem Feirão do Táxi

no aniversário da Folha do Motorista
Traga suas cartas de isenção para

comprar seu carro zero com

condições especiais, só oferecidas

durante o evento

O jornal Folha do Motorista com-
pleta 33 anos de existência no mês de
abril, e em comemoração a essa data
dia 30 de abril será realizado o maior
evento de negócios dirigido aos
taxistas: o Feirão do Táxi. Esse ano o
Feirão contará com a participação de
várias montadoras que disponibilizam
seus carros aos taxistas, com a expo-
sição dos Táxis Pretos, a mais nova
modalidade de táxis de São Paulo.

No evento os taxistas contarão
com condições especiais, válidas so-

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

mente para o dia, além de descontos
e brindes oferecidos pelas empresas
participantes. Por isso, leve suas car-
tas de isenção e documentos pesso-
ais para não perder essa oportunida-
de única.

Os taxistas e seus familiares po-
derão desfrutar de um delicioso chur-
rasco, de graça e à vontade, além de
frutas e refrigerantes. Além disso,
haverá música ao vivo, espaço de
recreação para as crianças e infor-
mação para toda a categoria.

Fotos: Mário Sergio de Almeida
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Motoristas do Uber fazem paralisação e mostram lado negativo da empresa

A publicidade positiva criada para
atrair os motoristas para a empresa
Uber realmente foi bem feita, e muitos
acabaram convencidos de que seus pro-
blemas financeiros haviam acabado. Po-
rém, uma paralisação dos motoristas da
empresa, realizada em 28 de março, mos-
trou que a realidade não está tão
tranquila como é mostrada.

Atraídos por promessas de altos ganhos

enfrentam agora a dura realidade

Em comunicações por Whatsapp
os “motoristas parceiros”, como são
chamados pelo Uber, resolveram cru-
zar os braços por melhores condições
de trabalho. Os protestos acontece-
ram em São Paulo, Campinas, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Por-
to Alegre, Brasília e Recife. De acor-
do com os motoristas, a adesão à pa-

ralisação foi de 20%. Em comunica-
dos não oficiais o aplicativo diz ter 10
mil motoristas em todo o Brasil.

A reclamação principal dos motoris-
tas do Uber se deve à redução de 15%
nas tarifas em novembro do ano passa-
do. Além disso, todas as corridas são di-
vididas entre os trabalhadores e a em-
presa: na categoria Uber Black (carros

mais luxuosos) 20% do valor fica com
a empresa; já na Uber X 25% deixam
de ir para os bolsos dos motoristas.
Com isso, os grevistas pediram um re-
ajuste de 20% nas corridas. Os “par-
ceiros” também reivindicaram um mai-
or controle para a contratação de no-
vos motoristas. O app não se manifes-
tou sobre a manifestação.
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Desde o dia 11 de abril a cidade de São Paulo ganhou a pri-
meira “Área 30”, local onde a velocidade máxima permitida é de
30 km/h. Agora os motoristas que andarem no perímetro de cer-
ca de um quilômetro quadrado formado pela Marginal Tietê, Ave-
nida Ermano Marchetti, Avenida Santa Marina e os trilhos da
CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) terão que
tirar o pé do acelerador.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a re-
dução de velocidade foi adotada para proteger os pedestres. A
área ganhou 48 placas de sinalização, sinalização horizontal e
banners para alertar sobre as alterações. Ainda não foram im-
plantados radares no local.

São Paulo agora tem
área com velocidade
máxima de 30 km/h

Nova velocidade passou a

valer na Lapa, Zona Oeste
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TOQUE INFORMAL

1. Cortadores
de cana

No Nordes-
te brasileiro,
cortadores de
cana trabalham
de 12 a 16 ho-
ras por dia, sete

dias por semana, para ganhar um salário
que mal dá para sobreviver. O dono da
usina, que só visa o lucro, não se preocu-
pa com os trabalhadores.

Um sindicalista que deveria defender
os trabalhadores anda de mãos dadas com
o dono da usina. “Para”, como é conheci-
do o representante dos trabalhadores, pre-
cisa esclarecer de que lado está.

Afinal, ninguém consegue agradar a
dois senhores ao mesmo tempo.

2. Eleições
Estamos em ano eleitoral, precisamos

escolher prefeito e vereadores; se fizermos
uma escolha errada vamos arcar com as
consequências, portanto, vamos escolher
representantes que realmente tenham com-
promisso com a sociedade.

O eleitor tem razão quando fala que a
classe política não tem credibilidade, em
função dos acontecimentos envolven-
do políticos corruptos, mas ainda há
políticos sérios que não fazem parte des-
sa bandalheira.

Toda regra há exceção, pense nisso.
3. Taxistas
Os vereadores da capital estão com uma

grande responsabilidade em suas mãos, que
é impedir que mais de 60 mil famílias percam
o seu sustento.

É importante que haja um consenso en-
tre eles, para que a profissão de taxista con-
tinue existindo.

Certamente aqueles que votarem contra
o taxista ficarão na história como extermina-
dores de uma classe trabalhadora que paga
seus impostos e prestam um relevante ser-
viço à sociedade.

Fora clandestinos que expulsam traba-
lhadores!

José Pessoa de Araújo

pessoadearaujo@hotmail.com

Facebook/JosePessoadeAraujo

Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes

Foi líder da Conjuração Mineira, 

Era dentista, tropeiro e comerciante

Essa foi a historia verdadeira

Teve seu grupo revolucionário

Era o quarto filho de sete irmãos,

Lutou com os paulistas por causa do ouro

Que tinha naquela região

Tiradentes foi enforcado, esquartejado e ar-

rastado

Pedaços de seu corpo ficaram ali no chão

Pelas ruas de Vila Rica, Barbacena

Foi conspirador da lei naquela ocasião

Não concordava com o estilo de governo

Nasceu na fazenda Pombal,

Em Santa Rita do Rio Abaixo

Hoje Tiradentes, distante da Capital

Foi sócio de uma botica

Que oferecia assistência para pobreza,

Com onze anos foi tutelado pelo padrinho

Tudo que fez era pelo bem, com certeza

Inconfidência Mineira: 21 de abril

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.

Em 1702 João de Siqueira Afonso

Fundou a cidade de Tiradentes,

Hoje com 254 mil habitantes

Daquela época, está tudo diferente.
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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.: 2081-
2404 WhatsApp: 9 9585-6727
www.pescapneus.com.br
Colocação de 2° titular, para carro zero ou
usado, ótima oportunidade – Consultoria e
Administração – Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca –
Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
Transferência de alvará,Consulte –
Waldemar Mendes, 2181 – sala: 3 – Mooca
– Fone: 7853-4196 – 9.8585-5988.
Transfiro alvará livre Fone: (11) 9.6828-
1200.
Vendo Spin 2015/201, 18.000km e alugo
ponto Hotel Itaim Bibi F: 9.4720-6726 c/
Claudemir.
Transfiro alvará ponto 24Hs.com ou sem
carro F: 9.9578-4833 (Direto com Proprietário)
Transfiro alvará c/ ponto City lapa F:
9.6259-4032 / 9.8132-3990 c/ Ivo.
Vendo Spacefox e Procuro Co-proprietário
Fone: (11) 9.6828-1200.
Vendo Ideia Adventure 2015, branca,
mod.novo – particular F: 9.95668-7917 c/
Julia ou 9.9515-0039 c/ Luíza.
Transfiro alvará c/ponto no Jardins F:
9.7305-6786.
Transfiro alvará c/ ponto Moema F: 5531-
0971 c/ José.
Transfiro alvará ponto Shopping Plaza Sul
F: 4324-7667 c/ João.
Vendo Ideia 1.6 2012, completo. c/kit gás
R$ 24 mil F: 9.4144-8472 c/ Bruno.

Vendo Zafira Elite 2012 e procuro Co-
proprietário Fone: (11) 7820-4320.
Vendo Honda City 14/14- continue trabalhando
taxi c/ ponto F: 9.6612-7977 c/ William.
Transfiro alvará c/ ponto Metro Jardim São
Paulo ZN F: 9171-9425 c/ Alexandre.
Transfiro alvará – Vendo Zafira 2008 aut. c/
ponto região Berrini F: 9.8216-3617 c/ Marcos.
Procuro 2°motorista ou Preposto meio
período noturno c/ponto em Moema F: 9.4775-
3221 / 5052-4517 c/ Marcos.
Procuro co-próprietario para taxi preto F:
9.8198-6310 / 2636-5550 (horário comercial)
c/ Laertes.
Vendo Gran Siena 2013 e procuro Co-
proprietário Fone: (11) 7726-4620.
Vendo Gol 2009 e Transfiro alvará de
Itapecerica da Serra F: 9.7995-9313(whatsapp)
Vende-se Spin 13/13 c/ gás 5° geração e
Procuro co-próprietario- Transfiro alvará F:
2506-5602 c/ Wilson.
Vendo Meriva 2008 e Transfiro alvará em radio
taxi F: 9.6690-7878.
Vendo Logan 1.6 completo e Transfiro alvará c/
ponto na Libero Badaró F: 9.6154-2641 (whatsapp)
/ 9.4907-6485 / 2201-7500 c/ Oliveira.

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

Procuro co-próprietario p/ trabalhar c/ alvará
– carro acima de 2014 F: 9.9972-6421 c/
Gomes.
Transfiro alvará c/ponto VL. Nova
Conceição F: 9.9270-8112(claro) / 9.5193-
1702(TIM) c/ Joaquim
Vendo Logan 14/15 – transfiro alvará c/
ponto Rua: Teixeira da Silva e transfiro divida
do carro F: 9.6708-0766 (oi) c/ Paulo.
Procuro Co-Titular Urgente – preciso
trabalhar urgente Fone: (11)9.6828-1200 /
7726-4620.
Alvará livre – Procuro 2º motorista Fone:
(11) 9.6828-1200.
Transfiro metade do carro c/ alvará p/ co-
proprietário Congonhas 606 F: 9.4770-0934c/
Dino (após as 15Hs00)
Logan 14/14, 1.0 Expression R$ 33 mil e
Procuro 2° co-proprietário, aceito troca
menos valor F: 9.9376-6334 c/ Fabio.
Vendo Meriva 2011 e Transfiro alvará ótimo
ponto no Jardins, aceito imóvel ou carro F:
9.9525-4261.
Ofereço-me p/trabalhar c/ 2° motorista – 33
anos de exp., não atraso diária, e zelo pelo
carro F: 9.8215-2275 (TIM) / 9.6701-7889 c/
Claudio.
Vendo Spin taxi 2015 c/ 46.000 Km e Transfiro
alvará F: 9.9976-7230 / 9.4726-2785 c/ Betão.
Transfiro alvará de Itapecerica da Serra R$
25 mil – troco por Kombi 2009 acima F: 7887-
4522 / 9.8143-6696 c/ Osvaldo.
Transfiro alvará ano 12/12 F: 9.8011-
6600(após as 19Hs00).

A câmera de segurança para táxis,
que está no mercado há três anos e já
evitou diversos assaltos, agora permi-
te o monitoramento das imagens de qual-
quer local. O que acontece no táxi pode
ser visto da casa do próprio taxista, atra-
vés de um aplicativo criado pela empresa
de tecnologia Cerruns.

Para garantir a privacidade dos usu-
ários o contratante assinará um termo
se comprometendo a não utilizar as
imagens, exceto em casos de vio-
lência (quando as gravações pode-
rão ser entregues à polícia). Desta
forma, a categoria e os passagei-
ros saem ganhando, com mais se-
gurança em suas viagens.

A instalação da câmera é simples e
barata. O taxista precisará apenas de
um celular com câmera para o
monitoramento dos passageiros que
entram no carro, além do aplicativo
para acompanhar as imagens. Todos
os táxis equipados com o sistema pos-
suem um selo que informa os passa-

Câmera traz segurança
para taxistas e passageiros

Agora câmera de segurança permite que o

taxista veja as imagens através da internet
geiros sobre a filmagem. Com isso,
se uma pessoa mal intencionada en-
trar no táxi desistirá de cometer o cri-
me ao saber que seu rosto será iden-
tificado com facilidade.

Entre em contato com a
Coopetasp e adquira sua câmera de
segurança a preços e condições es-
peciais: 11 2081-1015

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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O taxista Rubens Severino Santiago, de 46 anos, trabalhou no seu Táxi
Preto somente por 5 dias e foi assassinado. Os assaltantes pensaram que o
taxista levava dinheiro vivo e o mataram com um tiro na cabeça no dia 24 de
março, por não ter dinheiro para entregar aos bandidos.

Rubens voltava para casa por volta das 3 horas da manhã quando dois
bandidos em uma moto o cercaram no Jardim São Bernardo, na zona sul de
São Paulo. Ainda não se sabe se a vítima reagiu e por isso foi baleada. Rubens
era casado há mais de 20 anos, e deixou dois filhos.

Em 25 de fevereiro outro taxista foi morto também na zona sul. José Roberto
Esteves Santos, de 62 anos, levou um tiro de bandidos que tentaram assaltá-lo em
uma moto. O crime ocorreu às 14h50, sob as vistas de testemunhas. Os bandidos
que participaram da ação já foram identificados e presos pela polícia.

Taxista que trabalhava há cinco

dias com Táxi Preto é

assassinado Na noite de 20 de fevereiro o
taxista Vagner Mendes Junior, de 27
anos, foi espancado até a morte no
município de Araranguá, em Santa
Catarina. Ele ainda teve o pescoço
cortado e o veículo roubado pelos
bandidos.

No dia seguinte a polícia encontrou
o carro incendiado e, após apreender

três menores pelo roubo em um co-
mércio descobriu que eles eram os
autores do crime contra o taxista. Os
menores confessaram que pediram o
táxi com a intenção de assaltar, e usa-
ram uma corda de nylon para asfixiar
o taxista. Os menores cometeram o
crime para roubar R$ 200, e agora
estão à disposição da justiça.

Taxista é roubado e

assassinado em Santa Catarina

O taxista Wallace Cristopher dos Santos Frigini, de 24 anos, morreu
baleado em Vila Velha, no Espírito Santo, enquanto esperava o semá-
foro abrir em uma avenida da cidade. O crime aconteceu por volta das 12
horas de 24 de março.

A vítima levou um tiro no pescoço e no ombro, foi socorrido por testemu-
nhas, mas morreu antes de chegar ao hospital. Ele trabalhava como taxista há
apenas três meses, e deixou dois filhos. A polícia investiga o caso.

Parado em semáforo,

taxista leva tiros e morre

Cícero Mariano, taxista de 62
anos, morreu após ser atingido por
cinco tiros na madrugada de 28 de
março. O crime aconteceu em
Maceió.

Em Maceió taxista é
assassinado e tem carro roubado

A vítima foi encontrada em um ter-
reno baldio já sem vida, e a polícia
acredita que o veículo tenha sido rou-
bado pelos assassinos. Ainda não há
informações sobre suspeitos.




