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Só a Lei nº 16.345, do vereador Salomão,
pode enquadrar o Uber na atividade do taxista
Fotos: Mário Sergio de Almeida

Somente a Lei nº 16.345 poderá salvar os
taxistas paulistas. A lei não proíbe o aplicativo
Uber, e sim exige a regulamentação tendo os
taxistas como seus prestadores de serviço.
Oito aplicativos já se regulamentaram no DTP,
mas o Uber insiste na ilegalidade para burlar o
poder público. Pág. 13

300

carros vendidos no
aniversário de 33 anos da
FM com Feirão do Táxi

O jornal Folha do Motorista completou 33 anos, e o aniversário foi
comemorado em 30 de abril com um Feirão do Táxi. O evento contou com a participação de milhares de taxistas, e mais de 300 carros
foram vendidos pelas marcas presentes: Chevrolet, Volkswagen,
Toyota, Hyundai e Renault. Pág. 10 e 11

Pág. 20

Taxistas pressionam e PL
que liberava Uber
não é votado

Autorizado o uso de
taxímetro no
Táxi Preto

A votação do PL 421/2015, do vereador José Police Neto, que entre
outros assuntos liberava a atuação
de aplicativos como o Uber na capital, foi suspensa por falta de
quorum. Cerca de 5 mil taxistas
pressionaram os vereadores em
frente à Câmara Municipal. Pág. 17

Depois de várias reuniões do vereador Salomão Pereira com o
IPEM, diretor do DTP, líderes da
categoria e Secretaria de Transportes apontando as irregularidades no
sistema de pagamentos por
aplicativos, chegou-se a conclusão
da instalação do taxímetro nos Táxis Pretos. Pág. 12

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:
anúncios@folhadomotorista.com.br/
5575-2653. Pág. 14

Carta de rendimento: procure a
Coopetasp táxi branco e preto
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
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Continuo trabalhando contra o PL 421
que regulamenta o aplicativo UBER
Com o Projeto de Lei 421/
2015 ainda tramitando na Câmara Municipal com apoio do governo municipal, sou decididamente contrário à sua aprovação,
pois visando à regulamentação de
compartilhamento de veículos,
essa proposta fere os direitos de
45 mil taxistas que trabalham na

cidade de São Paulo. Se eles querem se regulamentar, já há lei para
isso: a Lei 16.345, de minha autoria. Com base na lei o Uber terá os
taxistas como seus prestadores
de serviço, e não podemos
aprovar uma lei especifica para
eles. Vou continuar debatendo
para que esse projeto seja rejeita-

do pelo voto dos vereadores.
Nesta questão fica evidente que
o prefeito de São Paulo, Fernando
Haddad, está sendo mau orientando e assessorado. Todos sabemos
que o PL 421 traz para a Câmara ideias concebidas pela SP
Negócios, empresa que presta
serviço a prefeitura com foco na
elaboração de projetos.
O site da SP Negócios é bem
claro aos especificar os objetivos
da empresa. O maior deles é o de
estruturar projetos de parceria no
âmbito do Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas e Concessões, constituindo um ambiente
favorável para o estabelecimento
de PPP’s na cidade de São Paulo.
Neste sentido está indo contra os
taxistas e sendo apoiado pelo prefeito e Secretário de Transportes.
Ou seja, ela foi criada para gerar negócios entre o público e o
privado, o que explica o teor do PL
421, feito sob medida para atender aos interesses de empresas de
capital estrangeiro como a Uber e
concorrentes que vão chegando ao
Brasil, além de beneficiar claramente outro segmento: as locadoras de veículos (e criação de centenas delas).

Preocupada apenas com a geração de lucros para a prefeitura,
a SP Negócios dá de ombros com
algo crucial quando se discute o
transporte individual de passageiros: a questão do trabalho. Sim,
ao atender aos interesses das empresas de aplicativos e das locadoras de veículos, ela simplesmente ignorou o trabalhador taxista,
cujos direitos estão assegurados
em diversas leis sancionadas pela
União e Municípios desde 1969.
É vergonhoso ver a prefeitura
sustentar esse PL com orientações
e determinações vindas da SP
Negócios. Tenho conversado com
os colegas vereadores para votar
contra este Projeto de Lei que
joga a atividade dos taxistas em
situação complicada. Um projeto
sem conteúdo - não sei a quem
interessa essa aprovação.
Da forma como está até o ISS
é sonegado, porque o pagamento
das pessoas que usam esse meio
de transporte é creditado em uma
conta americana, depois de retirarem seus 20% de comissão repassam a sobra para a conta de
quem atendeu o passageiro. Não
podemos aceitar esse tipo de serviço em nossa cidade.
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Projeto contra cadeirinha para
crianças no carro é rejeitado na Câmara
Deputado Bolsonaro questiona
por que táxis estão livres da norma
Sob a alegação de que táxis e outros
transportes públicos estão isentos de
utilizar a cadeirinha para crianças, o
deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) tenta
revogar a lei que determina o uso do
assento em carros particulares. Mas a
sua iniciativa foi derrotada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que rejeitou o Projeto de Decreto Legislativo 2767/10, que revoga a
aplicação da resolução do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) sobre o
transporte de crianças com menos de
10 anos de idade em carros.
De acordo com a Resolução 277/08,
os recém-nascidos com até um ano de
idade devem ser transportados em bebêconforto. De 1 a 4 anos, as crianças
devem usar cadeirinhas e, entre 4 e 7
anos e meio, assento elevatório. Em todos
os casos, inclusive para crianças entre 7 anos
e meio e 10 anos, o transporte deve ser no
banco de trás do carro.
Para o deputado Bolsonaro o
Contran erra ao estabelecer a norma
apenas para os carros particulares, deixando de fora táxis, ônibus e veículos
escolares. Para ele, a regulamentação
é contraditória, pois tem como objetivo

reduzir o risco aos passageiros e, ao
mesmo tempo, não obriga o uso
dos acessórios de segurança em
todos os casos.
Cintos de segurança
O relator na comissão, deputado
Bacelar (PTN-BA), foi contrário à proposta. Ele lembra que os assentos de
segurança devem ser usados com os
cintos de segurança. “Assim, não faz
sentido exigir a disponibilidade desses
assentos nos veículos onde o uso de
cinto de segurança é dispensado, como
no transporte coletivo urbano”, disse.
Em relação ao transporte escolar,
Bacelar acredita que esses veículos
poderiam ser mais cobrados pelos assentos de segurança para crianças, pois
os transportadores sabem o número de
crianças em cada linha e suas idades.
“Faz-se necessário, portanto, que a
norma seja aprimorada para atender a
esse aspecto da questão. Não se pode
querer, entretanto, que essa lacuna a
inviabilize”, concluiu. O projeto também foi rejeitado pela Comissão de Viação e Transportes e agora será analisado pelo Plenário.
Redação Folha do Motorista RJ
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A COOPETASP DISPÕE DE DEPARTAMENTO
JURÍDICO PARA SEUS ASSOCIADOS:

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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Transferências de alvará publicadas no Diário Oficial
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).
Diário Oficial de 20/04/16
2015-0.205.185-7 Filomena Silva de Souza
Transferência de alvará de estacionamento nº 023.06727. Deferido.
2015-0.225.360-3 Ivanilton Santos de Oliveira
Transferência de alvará de estacionamento nº 025.87025. Deferido.
2015-0.231.776-8 Flavia Hirata Travaglia dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.56922. Deferido.
2015-0.233.527-8 Maria Pavão de Oliveira
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.07521. Deferido.
2015-0.234.891-4 Mario Luiz Machado
Transferência de alvará de estacionamento nº 023.47628. Deferido.
2015-0.237.045-6 Clovis Prado Cruz
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.93622. Deferido.
2015-0.240.119-0 Milton Clemente
Transferência de alvará de estacionamento nº 024.34229. Deferido.
2015-0.241.577-8 Messias Dias dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.77927. Deferido.
2015-0.244.149-3 João Bosco Neri
Transferência de alvará de estacionamento nº 033.41127. Deferido.
2015-0.246.953-3 Carlos Casciano Neto
Transferência de alvará de estacionamento nº 013.93227. Deferido.
2015-0.248.833-3 Aparecida Martins Sanches de
Andrade
Transferência de alvará de estacionamento nº 011.55229. Deferido.
2015-0.252.508-5 José Ferreira da Mota
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.90322. Deferido.
2015-0.254.582-5 Israel Rovaroto Presoto
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.36525. Deferido.
2015-0.257.615-1 Nirda da Conceição Silva Dias
Transferência de alvará de estacionamento nº 025.34223. Deferido.
2015-0.257.831-6 Gerônimo dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 012.38426. Deferido.
2015-0.258.613-0 Adelino Bitencourt de Andrade
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.19221. Deferido.
2015-0.259.116-9 Renato Bonaldo de Abreu
Transferência de alvará de estacionamento nº 030.52826. Deferido.

2015-0.262.759-7 Fernando Shiose Baba
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.051-20.
Deferido.
2015-0.263.079-2 Jose Luiz Ribeiro Neves
Transferência de alvará de estacionamento nº 024.748-24.
Deferido.
2015-0.264.232-4 Renato Alves de Almeida
Transferência de alvará de estacionamento nº 009.234-27.
Deferido.
2015-0.268.609-7 João Maria da Cruz
Transferência de alvará de estacionamento nº 037.784-28.
Deferido.
2015-0.274.227-2 Colomba Pellison Marcelino
Transferência de alvará de estacionamento nº 001.639-29.
Deferido.
2015-0.274.372-4 José Carlos Ferreira Felipe
Transferência de alvará de estacionamento nº 024.795-24.
Deferido.
2015-0.276.424-1 Walter Ferreira
Transferência de alvará de estacionamento nº 002.868-26.
Deferido.
2015-0.285.110-1 Thais Monique do Nascimento Costa
Transferência de alvará de estacionamento nº 035.976-28.
Deferido.
2015-0.285.499-2 Paula Balardi Viana
Transferência de alvará de estacionamento nº 001.088-20.
Deferido.
2015-0.301.452-1 Mauro Hideshi Sakaguchi
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.079-24.
Deferido.
2015-0.305.173-7 Nelson Venâncio Pereira
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.755-20.
Deferido.
2015-0.316.050-1 Ivan Rodrigues dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 029.695-21.
Deferido.
2015-0.325.136-1 Wilson dos Santos Pereira
Transferência de alvará de estacionamento nº 034.777-20.
Deferido.
Diário Oficial de 21/04/16
2015-0.217.964-0 Maria de Lourdes Silva Racciatti
Transferência de alvará de estacionamento nº 027.554-24.
Deferido.
2015-0.297.269-3 David Correa Junior
Transferência de alvará de estacionamento nº 014.408-29.
Deferido.
Diário Oficial de 26/04/16
2015-0.195.566-3 Miriam Viel da Silva Manso
Transferência de alvará de estacionamento nº 019.197-25.
Deferido.
2015-0.222.932-0 Therezinha Marinho da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 029.255-24.

Deferido.
2015-0.224.902-9 Cibelle Regiane da Silva Conceição
Transferência de alvará de estacionamento nº 006.612-28.
Deferido.
2015-0.245.749-7 Adriana de Moraes Unger
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.471-28.
Deferido.
2015-0.245.961-9 Clelia de Oliveira Marques
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.061-20.
Deferido.
2015-0.246.067-6 Elias Pereira Torres
Transferência de alvará de estacionamento nº 037.980-20.
Deferido.
2015-0.252.428-3 Haelson Luiz dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 021.348-29.
Deferido.
2015-0.272.116-0 Alexandre Venancio Costa
Transferência de alvará de estacionamento nº 019.099-24.
Deferido.
2015-0.277.190-6 José Mundet Vicente
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.949-20.
Deferido.
2015-0.286.076-3 Joel Alexandrino dos santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.710-25.
Deferido.
2015-0.305.745-0 Benedita Temotio de Souza
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.760-24.
Deferido.
2015-0.305.842-1 Izilda Maria da Silva Riquelme
Transferência de alvará de estacionamento nº 024.942-21.
Deferido.
2015-0.307.604-7 José Dias dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.867-23.
Deferido.
2015-0.320.502-5 Oswaldo do Prado
Transferência de alvará de estacionamento nº 037.809-29.
Deferido.
2015-0.324.677-5 Francisco Assis Freire Cavalcante
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.866-26.
Deferido.
2015-0.327.968-1 José Pedro da Silva Irmãos
Transferência de alvará de estacionamento nº 027.800-20.
Deferido.
2016-0.014.747-6 Vander Ribeiro de Lima
Transferência de alvará de estacionamento nº 016.839-26.
Deferido.
2015-0.326.398-0 Augusto Gasquez Manzano
Transferência de alvará de estacionamento nº 009.530-24.
Deferido.
Diário Oficial de 29/04/16
2014-0.323.963-7 Rosa Stoppa Moreno
Transferência de alvará de estacionamento nº 003.673-20.
Deferido.
2015-0.236.651-3 Claudio Alves da Silva

Transferência de alvará de estacionamento nº 029.28728. Deferido.
2015-0.241.685-5 Lindeomar Soares da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 020.50625. Deferido.
2015-0.244.334-8 Elias Alves Ribeiro
Transferência de alvará de estacionamento nº 005.86625. Deferido.
2015-0.249.156-3 Bruno Nascimento
Transferência de alvará de estacionamento nº 023.09025. Deferido.
2015-0.259.127-4 Hugo Cardoso Hevia
Transferência de alvará de estacionamento nº 031.57024. Deferido.
2015-0.265.456-0 Eladio Martins Miranda
Transferência de alvará de estacionamento nº 005.13423. Deferido.
2015-0.269.790-0 Waldemar Barbosa
Transferência de alvará de estacionamento nº 007.89623. Indeferido.
2015-0.271.604-2 Fablicio Vizicato
Transferência de alvará de estacionamento nº 008.81929. Indeferido.
2015-0.273.196-3 Gentil João dos Santos
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.08320. Indeferido.
2015-0.275.627-3 João Carlos da Veiga Borges
Transferência de alvará de estacionamento nº 001.06720. Deferido.
2015-0.277.067-5 Rafael Henriques Macedo
Transferência de alvará de estacionamento nº 019.83326. Indeferido.
2015-0.285.612-0 Jose Viana da Silva
Transferência de alvará de estacionamento nº 028.87223. Indeferido.
2015-0.310.073-8 Camilo de Leis Galvão de Sousa
Transferência de alvará de estacionamento nº 015.78626. Deferido.
2015-0.315.820-5 Claudio Vivian
Transferência de alvará de estacionamento nº 010.71424. Indeferido.
2015-0.316.863-4 Igor Felipe Garcia
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.40422. Deferido.
2015-0.320.864-4 Duílio Romano
Transferência de alvará de estacionamento nº 026.77024. Indeferido.
2015-0.335.386-5 José Bernardes Duarte
Transferência de alvará de estacionamento nº 000.00124. Deferido.
Diário Oficial de 30/04/16
2015-0.292.978-0 Reginaldo Roberto Romero
Transferência de alvará de estacionamento nº 032.02925. Indeferido.
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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:
DIÁRIO OFICIAL DE 19/04/16
Portaria nº 053/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto privativo nº 1577 (C.L.P. 24.00.112-0) para estacionamento de táxi,
categoria comum, da Rua Brigadeiro Tobias, lado ímpar, altura do nº 130 (lado oposto),
entre a Rua do Seminário e a Rua Coronel Batista da Luz, com 15 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 0,67 carros por vaga totalizando 2
carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 21/04/16
Portaria nº 054/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 1238 (C.L.P. 02.06.007-8) para estacionamento de táxi,
categoria comum, da Rua Leite de Moraes para a Rua Dr. Gabriel Piza, passando a operar
da seguinte forma: 1º Segmento - na Rua Dr. Gabriel Piza, entre a Rua Ezequiel Freire e a Av.
Cruzeiro do Sul, com 18 metros de extensão e capacidade para 4 vagas; 2º Segmento extensão suprimida na Rua Leite de Moraes, face ao estudo técnico da Companhia de
Engenharia de Tráfego – CET; 3º Segmento - na Rua Leite de Morais, lado par, entre Rua
Dr. Zuquim e a Rua Ezequiel Freire, com 27,7 metros de extensão e capacidade para 5
vagas; 4º Segmento - na Rua Leite de Moraes, lado par, entre Rua Dr. Zuquim e a Rua
Ezequiel Freire, com 9,6 metros de extensão e capacidade para 2 vagas; 5º Segmento - na
Rua Leite de Morais, lado ímpar, entre Rua Dr. Zuquim e a Rua Ezequiel Freire, com 25
metros de extensão e capacidade para 5 vagas; 6º Segmento - na Rua Leite de Moraes,
lado ímpar, entre a Rua Dr. Zuquim e a Rua Ezequiel Freire, com 18,4 metros de extensão e
capacidade para 4 vagas; 7º Segmento - na Rua Leite de Moraes, lado ímpar, entre a Rua
Dr. Zuquim e a Rua Ezequiel Freire, com 22,3 metros de extensão e capacidade para 4
vagas; Extensão total: 121 metros; Capacidade: 24 vagas; Índice de rotatividade: 4,13
carros por vaga, totalizando 99 carros.
Portaria nº 055/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo nº 1036 (C.L.P. 17.10.090-0) para estacionamento de táxi,
categoria luxo, na Rua Evandro Carlos de Andrade, lado contíguo ao Hotel Hyatt e em

baia própria, com 25 metros de extensão, capacidade para 5 vagas.
DIÁRIO OFICIAL DE 26/04/16
Portaria nº 056/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto privativo nº 2270 (C.L.P. 20.10.015-9) para estacionamento de táxi,
categoria comum, da Rua Tebicuari para a Rua Cordilheiras, lado contíguo à Praça Augusto
Rushi, entre a Rua Passo da Pátria e a Rua Tebicuari, com 15 metros de extensão, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3,3 carros por vaga totalizando 10 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 30/04/16
Portaria nº 059/16 - DTP. GAB.
Transfere e amplia o espaço físico do ponto privativo nº 2724 (C.L.P. 07.08.016-6) para
estacionamento de táxi, categoria comum, da Rua Padre Diogo Nunes para a Rua Francisco Marengo. 1º Segmento: transferir da Rua Padre Diogo Nunes, lado ímpar, altura do nº
43, entre a Rua Mossamedes e a Rua Francisco Marengo para a Rua Francisco Marengo,
lado par, entre a Rua Afonso Henriques (oposto) e a Rua Aguapeí, passando a contar com
10 metros de extensão e capacidade para 2 vagas; 2º Segmento: situado na Rua Aguapeí,
lado par, entre a Rua Francisco Marengo e a Rua Nestor de Barros, com 10 metros de
extensão e capacidade para 2 vagas; Extensão Total: 20 metros; Capacidade : 4 vagas;
Índice de Rotatividade: 3 carros por vaga; Total de Permissionários: 12 veículos.
Portaria nº 061/16 - DTP. GAB.
Amplia o espaço físico do ponto privativo nº 1172 (C.L.P. 17.14.020-0) para
estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Dr. Mário Villas Boas Rodrigues.
1º Segmento: na Rua Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, entre a Rua Adele e a Rua
Bento Branco de Andrade Filho, na ilha divisória existente de fronte ao Expo
Center Transamérica, com 50 metros de extensão e capacidade para 10 vagas; 2º
Segmento: na Rua Bento Branco de Andrade Filho, lado par, entre a Rua Cabo
York e a Avenida Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 15 metros de extensão e capacidade para 3 vagas; Extensão Total: 65 metros; Capacidade: 13 vagas; Índice de
Rotatividade: 2 carros por vaga; Total de Permissionários: 26 veículos.
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A união realmente
faz diferença
Sabemos que o desfecho da votação do PL 421/2015, que liberaria o aplicativo Uber, pode não ter agradado a todos. Porém,
a lição que tiramos desse episódio é que a união de uma classe de trabalhadores pode mudar os rumos de assuntos que
iriam prejudicá-los. Afinal, é melhor a indefinição momentânea do que perder para sempre.
Os taxistas que se reuniram para acompanhar a votação em frente
à Câmara Municipal se colocaram de uma forma civilizada. Apenas dois incidentes isolados necessitaram de intervenção da polícia: um princípio de tumulto quando dois motoristas do Uber foram para o meio da manifestação, e um rojão que acabou ferindo
levemente uma funcionária a Câmara.
Agora é hora de não baixar a guarda, e se posicionar quando o
PL for novamente à votação pelos vereadores. A pressão faz a diferença, e isso pode ser confirmado pelos próprios vereadores
que eram favoráveis ao projeto, mas em seus discursos foram cuidadosos em afirmar que, da maneira como estava, o projeto não
iria beneficiar nem taxistas e nem motoristas do Uber.
Como ainda não está definida a data da votação, é importante
acompanhar as notícias para que no dia a classe taxista esteja presente na Câmara, em ordem como da primeira vez, mas pressionando os vereadores por uma definição satisfatória. Vivemos em
uma cidade civilizada e democrática onde há leis que devem ser
cumpridas por todos, inclusive por multinacionais que se acham
donas do mundo pelo poder econômico.
Empresas multimilionárias não podem prevalecer sobre governos, ou então viveríamos em um caos de interesses. São Paulo
dará uma resposta dentro da lei para o Uber, que terá as opções de
se enquadrar no serviço de táxi ou deixar a cidade. Esperamos ansiosos por esse dia.
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Autarcas de Lisboa, Porto e Faro solidarizam-se com a luta do sector e
reconhecem que a forma como a Uber desenvolve a atividade é ilegal, assim
como das empresas que se associam a esta plataforma.
Carlos Silva – FTP (Federação Portuguesa do Taxi)
Estrada do Paço do Lumiar, Lote R2 Loja A 1600-543 - Lisboa

Mensagem de solidariedade :
Em defesa da indústria do Táxi!
A Confederação Portuguesa das
Micro, Pequenas e Médias Empresas
(CPPME) transmite através da sua
Associada, a Federação Portuguesa do Táxi, a todos os taxistas toda
a sua solidariedade e identificação
com a justas reivindicações pelas
quais estão a lutar.
A Indústria do Táxi é desenvolvida por milhares de micro e pequenas empresas (na sua maioria familiares) que exercem uma actividade
a todos os títulos de utilidade pública na área dos transportes de pas-

sageiros que não pode ser destruída
pela ganância de uma qualquer
Multinacional ou pela inoperância do
Governo da República.
A CPPME está solidária com a
vossa luta e vós podeis contar com a
Confederação Portuguesa das Micro,
Pequenas e Médias Empresas.
Seixal, 29 de Abril de 2016.
Confederação Portuguesa das
Micro, Pequenas e Médias Empresas
Praça da República Nº 12, 2840
- 486 SEIXAL

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
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Os 33 anos da FM foi comemorado com o
Feirão do Táxi: 300 carros vendidos!
Feirão continua sendo o maior
evento de negócios da categoria
Fotos: Mário Sergio de Almeida

O jornal Folha do Motorista completou 33 anos de existência, e a comemoração foi realizada no Clube
CMTC em 30 de abril com o Feirão
do Táxi, o maior evento de negócios
da categoria. O Feirão contou com
a participação de diversas marcas de

automóveis, que juntas fecharam cerca de 300 vendas, além de stands de
Gás Natural Veicular (GNV), da
Coopetasp (Associação dos Coordenadores e Permissionários em Pontos
de Táxi de São Paulo) e da GNC
Corretora de Seguros.

Durante a
festa foram
sorteados diversos brindes oferecidos
pela Folha do
Motorista
(panelas elétricas, batedeiras, ferros
de passar roupas, entre outros produtos). Os expositores também sortearam
para os taxistas
vários presentes: a montadora Renault
uma TV 32 polegadas, e a concessionária Sorana Volkswagen oito aparelhos de GPS.
No almoço os taxistas puderam se
deliciar com um boi e um porco no
rolete, além de saladas, farofas, frutas

e refrigerantes, de graça e a vontade.
As crianças contaram com um espaço exclusivo de diversão, com pulapula, cachorro quente e algodão
doce, e o Trio Elétrico Salomão animou a festa, com música ao vivo e
muita diversão.
“O Feirão do Táxi no aniversário
da Folha do Motorista é tradição
na categoria. É um dia de lazer
para os taxistas e seus familiares,
além de ser um local para a realização de excelentes negócios.
Quero agradecer a todos que
compareceram. Foi um momento importante, que pude
dar atenção a todos que estiveram aqui. Quero também
agradecer o pré-candidato João
Doria por assumir o compromisso de trabalhar em parceria comigo, se eleito”, afirmou o vereador Salomão, fundador do jornal
Folha do Motorista.

Pré-candidato a prefeito pelo PSDB, João Doria
esteve presente no Feirão do Táxi
O pré-candidato a prefeito de
São Paulo pelo PSDB, João Doria,
participou do Feirão do Táxi e conversou com os taxistas presentes.
Doria afirmou a importância de
Salomão Pereira na Câmara Municipal, um vereador que conhece verdadeiramente os interesses da categoria. Além disso, o pré-candidato se comprometeu a trabalhar
em parceria com o Salomão,
caso seja eleito, e garantiu que o
aplicativo Uber só será permitido
dentro da lei.
“A Lei 16.345, do vereador
Salomão, regulamenta os aplicativos
que prestam serviço de transporte
individual de passageiros, tendo os
taxistas como seus prestadores de
serviço. Eu não vou permitir outra

forma de atendimento em nossa cidade”, disse Doria. O pré-candidato também afirmou que estará sempre ouvindo o vereador Salomão. “Sei que os
senhores prestam um serviço muito importante para nossa cidade. Quando
o prefeito procura ouvir quem conhe-

ce, erra menos”.
Doria informou os taxistas presentes que, logo nos primeiros dias de
seu mandato, irá alterar a velocidade das marginais. “Eu cumpro o
que prometo. Vou voltar a velocidade nas pistas das marginais para

o que era antes. Não justifica andar
na marginal com um trânsito livre a
uma velocidade de 50 km/h”.
Doria disse que já deu um passo
importante referente aos interesses
dos taxistas ao conhecer o vereador
Salomão Pereira. “Tudo o que for
bom para os senhores e melhorar o
atendimento ao passageiro vou ajudar, começando pelas faixas de ônibus, que poderão ser usadas com ou
sem passageiros. Quando o taxista
atende o passageiro e retorna ao
seu ponto mais rápido, vai faturar mais, e mais passageiros serão atendidos. Só podemos tirar
carros das ruas oferecendo condições de agilidade para o serviço de táxi, que é um transporte rápido”, finalizou João Doria.
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Fotos: Mário Sergio de Almeida

Comgás

“O GNV nunca esteve tão econômico. Hoje a economia é de mais de
50% em relação aos outros combustíveis, e ainda com a vantagem de
não ser adulterado. A Comgás sempre recomenda a instalação de kits
GNV de 5ª Geração em instaladoras certificadas pelo Inmetro, que podem
ser consultadas em nosso site” – Ricardo Valejo

Osasgás

FOLHA DO MOTORISTA

Página 11

Chevrolet e Chevrolet Nova

“A Chevrolet trouxe para o Feirão a linha completa de veículos já
homologados para o taxista, e apresentou uma grande novidade: o sistema
OnStar, que é um monitoramento com vários serviços para o cliente,
com informações e socorro em caso de acidente. Além disso, apenas no
Feirão o taxista contou com um desconto especial, como sempre
fazemos” – Marcos Saraiva
“Quem veio ao Feirão foi para fazer negócio, e o resultado da GM foi
satisfatório. Somando todas as concessionárias presentes com certeza
realizamos mais de 200 vendas. Não tivemos tempo para comer, sempre
atendendo os taxistas. Além dos negócios fechados no Feirão, com
certeza realizaremos muitos no decorrer dos dias” – Mário Sérgio Avença

Sorana Volkswagen
“Sempre fazemos bons negócios no Feirão do Táxi, e estamos atendendo
os táxis brancos e pretos. Temos o melhor custo benefício, com preço
justo e qualidade. O taxista pode parcelar conosco em 10 vezes sem juros
no cartão, e dizendo que nos viu no Feirão ainda ganhará um desconto
especial durante todo o mês de maio” – Adriano Daré

Toyota
“A Sorana trouxe para os taxistas o novo Voyage Confortline 1.6,
lançamento 2017. Para os negócios fechados durante o Feirão
oferecemos brindes como jogos de tapetes e calhas, e nas
concessionárias há um desconto de 21% para os taxistas que
apresentarem o Condutax, até o dia 30 de maio, na Sorana da Av. Brás
Leme 295” – Luciano Capelli
“Trouxemos para o Feirão do Táxi as novidades Novo Etios automático e
o Corolla, que é muito bem visto pelos taxistas. Viemos com seis
concessionárias e diversos vendedores para prestar um bom atendimento,
e oferecemos condições especiais e melhores prazos, apenas para os
negócios fechados durante o evento” – José Luiz Rincon Bruno

Caoa

Renault

“A Renault levou para o Feirão do Táxi os veículos homologados para o
serviço de táxi em São Paulo, e ofereceu condições especiais para os
negócios fechados durante o evento. Além disso, a montadora presenteou
os taxistas com o sorteio de uma TV 32 polegadas, além de outros brindes”
– Márcio Gomes

“O Grupo Caoa trouxe para o Feirão a Tucson versão 2017, que está
sendo oferecida com um desconto de R$ 8 mil para os Táxis Pretos em
todas as concessionárias por tempo indeterminado. Para os táxis brancos
temos condições ainda mais especiais, aproveitando as isenções. O taxista
pode nos procurar nas concessionárias e aproveitar essas promoções –
Henrique Lozano
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Autorizado o uso de taxímetro no Táxi Preto
Pedido do vereador Salomão Pereira foi atendido, e nos
próximos dias taxímetros já começarão a ser instalados

Fotos: Divulgação

Após ouvir as queixas sobre a
falta de taxímetros nos Táxis Pretos,
o vereador Salomão Pereira decidiu
interceder pela categoria. Após reuniões o DTP determinou que a nova
modalidade de táxis poderá ter taxímetro, e as instalações começarão a
ser feitas nos próximos dias. No
momento o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem)
prepara o material que será utilizado
na aferição dos equipamentos.
A luta em favor dos Táxis Pretos
foi grande. Salomão se reuniu em 14
de março no Ipem com o superin-

tendente Clóvis Volpi, e em 18 de março com o diretor do Departamento de
Transportes Públicos (DTP), Roberto
Brederode Sihler. Por último o vereador participou da reunião da Câmara
Temática do Serviço de Táxis, cobrando uma solução. Representantes dos taxistas e das empresas fabricantes de taxímetros também
estiveram presentes.
Disparidades relatadas por taxistas
foram passadas aos órgãos competentes, como o exemplo de uma corrida
de 13 quilômetros com tarifa de R$ 10,
e outra corrida de 6 quilômetros onde
o app cobrou R$ 87,48. Segundo o
Ipem, a fiscalização deve ser feita
pelo órgão, independente do uso de
taxímetro ou meio tecnológico para
a geração do valor da corrida. Porém, a determinação estava sendo
desrespeitada.
Após o Ipem concluir a etapa de
regras e normas para os taxímetros da
modalidade Táxi Preto, os proprietá-

rios dos carros poderão realizar a instalação do equipamento. Ainda não há
uma data para o início dos trabalhos,
mas a Folha do Motorista divulgará a
informação.
Na última reunião da Câmara
Temática do Serviço de Táxi,
Salomão exigiu a
instalação de taxímetros
Na reunião ocorrida em 7 de abril
na Câmara Temática do Serviço de
Táxi o vereador Salomão Pereira foi
firme com o diretor do DTP, Roberto
Brederode, e com o Secretário Adjunto da Secretaria de Transportes,
Josias Lech. “Como vereador da cidade de São Paulo, em defesa desta
categoria, exijo que seja cumprida a
Portaria 095/2015 com a instalação de
taxímetros nos Táxis Pretos. Os senhores estão desrespeitando sua própria
Portaria”, afirmou Salomão.
O vereador disse que o aplicativo
não deve fazer o papel de taxímetro,
que não fixa bandeirada, hora parada,
quilômetro rodado e bandeira dois.

Aproveitando a presença de representantes das empresas de
aplicativos, o vereador afirmou que
essas empresas pretendem criar um
monopólio, acabando com os taxímetros.
“Os senhores sabem que é crime
de contravenção o que estão fazendo? O artigo 43 da Lei 3.688, de 3
de outubro de 1941, a Lei das Contravenções Penais, assegura que ninguém pode proibir o recebimento da
moeda corrente. Aplicativo não é taxímetro”, lembrou Salomão.
Após a incessante defesa da categoria, na tarde de 19 de abril o gabinete do vereador foi informado
pelo DTP que o uso dos taxímetros
nos Táxis Pretos havia sido autorizado. O vereador comemorou a medida. “Nada é fácil para os taxistas.
Sempre precisamos brigar muito para
ter algum benefício, mas agora estou
à frente dessas batalhas para que a
categoria não seja mais enganada”,
finalizou Salomão.
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Só a Lei 16.345, do vereador Salomão,
pode acabar com a baderna do Uber em SP
Lei determina que somente os taxistas podem prestar serviço
de transporte individual de passageiros por meio de aplicativos
Foto: Fabiana Cuba

Somente a Lei nº 16.345, de autoria do vereador Salomão Pereira com
a coautoria de outros 44 vereadores,
poderá salvar os taxistas paulistas.
A lei não proíbe o aplicativo Uber,
mas exige a sua regulamentação na
atividade do taxista (sendo seus
prestadores de s e r v i ç o s o s
taxistas, a exemplo do que ocorre hoje nos aplicativos 99 Taxi,
Wappa e Easy Taxi), além de ter
contrato social registrado em São Paulo.
Oito aplicativos já se regulamentaram no Departamento de Transportes Públicos (DTP) até o momento, cumprindo o que diz a lei, mas o aplicativo Uber
insiste na irregularidade. “Não podemos fazer uma lei específica para esse
aplicativo, ele tem que ser enquadrar na Lei 16.345. A criação do Táxi Preto
teve como objetivo que os taxistas trabalhassem com o Uber, mas eles não
aceitam os taxistas como seus prestadores de serviço”, afirmou o vereador.
De acordo com Salomão o prefeito Fernando Haddad precisa fazer valer a
sua autoridade como gestor público e não permitir que um transporte clandestino bagunce ainda mais a cidade. “Tudo o que está afetando a categoria taxista
negativamente vem da parte do senhor Rodrigo Pirajá, da empresa SP Negócios, que presta serviços para a prefeitura no setor de transportes. Ele está jogando a categoria taxista, composta de mais de 40 mil trabalhadores, contra o
prefeito”, declarou Salomão.

Lei nº 16.345, de 04 de janeiro de 2016
Dispõe sobre regulamentação do atendimento ao serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros - Táxi, em casos de solicitação por aplicativo (APP) ou internet, no Município de São Paulo, e dá outras providências.
FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 25 de novembro de
2015, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros - Táxi, na Cidade de
São Paulo, quando solicitado por meio de aplicativo (APP) ou internet, será regido por esta lei.
Art. 2º As empresas interessadas na prestação do serviço previsto no art. 1º de que dispõe
esta lei deverão atender os requisitos exigidos pelo Poder Público, tendo como seus prestadores
exclusivamente os taxistas.
Art. 3º Todas as empresas que prestarem serviço ao usuário do Transporte Individual de
Passageiros, por meio de aplicativo (APP), ao solicitar o seu credenciamento junto ao Poder
Público deverá obrigatoriamente apresentar cópia de seu contrato social ou estatuto, devendo
constar impreterivelmente o endereço de sua sede na Cidade de São Paulo.
Art. 4º Aos infratores desta lei, para a pessoa jurídica gestora do aplicativo (APP), aplicarse-á multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo dobrada na reincidência, e para a pessoa
física a multa de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), cumulando com a respectiva apreensão do veículo e bloqueio no licenciamento junto ao Detran, até a quitação da mesma.
§ 1º Nos casos de reincidência, aplica-se a respectiva multa em dobro, considerado o período
de 05 (cinco) anos, contados da data da primeira infração.
§ 2º A correção dos valores previstos neste artigo se dará anualmente pelo Índice Geral de
Preços - Mercado, editados pela Fundação Getúlio Vargas - IGP-M (FGV).
Art. 5º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias
próprias, que serão suplementadas se necessário.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da sua publicação.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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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

“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.

acordo com o nú- Foto: Mário Sergio de Almeida
mero 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 atividade
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.
Folha do Motorista: a mídia
mais barata para o empresário
Com 33 anos de existência, o jornal 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 distribuído gratuitamente em pontos de
táxis, postos de abastecimento de
GNV, cooperativas, associações, comércios 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 manutenção e buscar anunciantes idôneos.
Além disso, duas vezes ao ano o jor-
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nal realiza o Feirão do Táxi, o maior
evento de negócios da categoria,
onde todas as montadoras
disponibilizam seus modelos de veículos homologados para o serviço de
táxi a preços e condições especiais.
“A Folha do Motorista hoje é conhecida nacionalmente. Foi com esse
jornal que mudamos o conceito desta categoria nos meios empresariais,
mostrando que os taxistas têm grande potencial de consumo não só no
setor automobilístico, mas também de combustíveis, manutenção,
além do consumo familiar. Hoje as
empresas investem porque veem
resultado. Só tenho a agradecer os
taxistas e anunciantes que contribuíram 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.
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Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP
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 28/04/16
Portaria nº 058/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca LIFAN, Modelo 530, Versão
1.5, Código DENATRAN 135706, 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
no artigo fica BLOQUEADO para
a prestação de serviço de táxi nas
demais categorias, e deverá atender aos demais requisitos previstos na
legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 29/04/16
Portaria nº 060/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VW, Modelo JETTA, Versão
CL AB, Código DENATRAN 151242,

para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum,
Comum Rádio, Especial, Preto e Luxo,
no Município de São Paulo. O veículo especificado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
Portaria nº 062/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da
Marca VW, Modelo NOVO VOYAGE,
Versão CL SBP, Código DENATRAN
117797, 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
BLOQUEADO para a prestação de
serviço de táxi nas demais categorias, e
deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.
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DTP cria novas regras
para homologação de
modelos de táxis
Em caso de dúvida, taxista deve procurar
pessoalmente o DTP antes da compra do veículo
Foi publicado no Diário Oficial de 26 de abril a Portaria 57
do Departamento de Transportes Públicos (DTP), alterando
os procedimentos para a homologação de veículos que operam
no Sistema de Transporte Individual de Passageiros – Táxis. A partir
de agora não será mais exigido o
item “Cilindrada Mínima” para os
táxis das categorias Comum, Comum Rádio, Especial e Luxo.
Segundo o DTP os veículos deverão cumprir as disposições do
Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos Automotores –
PROCONVE, nos termos da regulamentação expedida pelo Conse-

lho Nacional do Meio Ambiente
– CONAMA. Além disso, a
tecnologia conhecida por
“downsizing”, que atua na diminuição do tamanho físico dos motores, na diminuição do consumo
de combustível fóssil e emissão de
gás carbônico (CO2) na atmosfera contribuiu para a não exigência da “Cilindrada Mínima”.
Em caso de dúvidas, o taxista
deve procurar o DTP antes da compra do carro. A lista completa de veículos homologados divididos por
categoria pode ser consultada pelos
interessados pessoalmente na sede
do DTP, localizada à Rua Joaquim
Carlos, 655, no bairro do Pari.
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Para descontrair...
Durante um congresso sobre saúde alimentar,
o orador faz uma pergunta: “Qual o alimento
que causa sofrimento extremo, durante anos,
depois de ser comido”?
Depois de um longo silêncio, do meio da
plateia, um idoso levanta a mão e responde:
“O bolo de casamento”!

Bolo formigueiro de laranja
Oferecimento: Adria
Ingredientes:
1 embalagem de Palitos Adria, todos
cortados em 4 partes
3 ovos
1 xícara (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de margarina sem sal
¼ xícara (chá) de óleo
1 xícara (chá) de suco de laranja
2 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 colher (chá) de raspas de laranja
Para a calda:
1 xícara (chá) de açúcar
½ xícara (chá) de suco de laranja

Foto: Divulgação

Modo de Preparo:
No liquidificador bata os ovos, o açúcar, a margarina, o óleo e o suco de
laranja. Transfira para uma tigela e misture a farinha de trigo, o fermento em
pó e as raspas de laranja. Mexa bem e acrescente os palitos. Asse em uma
forma de furo central.
Em uma tigela, coloque o açúcar e despeje o suco de laranja aos poucos e
mexendo bem, até obter uma calda grossa. Desenforme o bolo, regue-o
com a calda e sirva.
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Taxistas pressionam e PL
que liberava Uber não é votado
Vereadores adiaram decisão sobre projeto polêmico
Fotos: Fabiana Cuba

Os vereadores de São Paulo se
reuniram em 27 de abril para votar o
Projeto de Lei (PL) 421/2015, do
vereador José Police Neto, que entre outros assuntos liberava a atuação de aplicativos como o Uber na
capital. Após intensos debates o Executivo apresentou um substitutivo ao
PL, e a votação foi suspensa por falta de quorum. Ainda não há data para
uma nova apreciação do assunto.
Vários
vereadores
se
posicionaram a favor dos taxistas,
entre eles o vereador Salomão Pereira. Em seu discurso Salomão afirmou que os taxistas não são contra a
tecnologia, e poderiam ser
prestadores de serviço do Uber, porém o app rejeita essa ideia. De acordo com o vereador a lei é clara quando diz que o transporte individual de
passageiros é exclusivo dos taxistas,
mas o Uber insiste na ilegalidade.
Depois de duas horas no plenário
o Executivo apresentou seu
substitutivo, que foi lido e passou pelo

Congresso de Comissões. Para que o
PL fosse votado era necessária maioria absoluta dos membros das comissões em pelo menos três das cinco participantes do congresso, mas isso ocorreu apenas em uma. Com isso, o projeto ficou pendente de votação.
PL de Police Neto libera diversos
tipos de compartilhamento de
veículos, e engloba o Uber
O PL 421/2015, do vereador Police
Neto, trata do compartilhamento de
veículos na cidade de São Paulo de diversas formas. Prevê que dois ou mais
passageiros compartilhem trechos de
uma viagem no mesmo automóvel, permite a locação de um veículo sem condutor, e trata do compartilhamento de
automóvel particular por pessoa física,
quando não estiver em uso pelo proprietário.
Porém, o trecho mais polêmico é
justamente o que irá permitir que
aplicativos como o Uber operem na
cidade de São Paulo. O PL visa permitir o compartilhamento de automó-

vel com condutor, segundo o texto, uma
modalidade de prestação de serviço de
transporte individual privado. Além disso, o projeto de Police Neto determina exclusividade de faixas nas ruas da
cidade para carros com três ou mais
ocupantes.
Já o substitutivo que foi apresentado pela Prefeitura estabelece que os
carros que prestarão o serviço por
aplicativo sejam licenciados na capital,
e não podem pertencer a locadoras,
numa tentativa de coibir monopólios.
Um trecho também diz que o valor
pago para o app pela intermediação do
serviço não pode ultrapassar 15% do
preço da corrida. Hoje o Uber cobra
25% no Uber X, e 20% no Uber Black.
Taxistas acompanharam
a votação na Câmara
Cerca de cinco mil taxistas, segundo a Polícia Militar, se concentraram
em frente à Câmara Municipal de São
Paulo para pressionar os vereadores a
votar contra o PL 421/2015. Taxistas
do Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e

Belo Horizonte também estiveram
presentes, e engrossaram a manifestação que fechou o Viaduto Jacareí.
Lideranças da categoria discursaram em carros de som, enfatizando
que não há resistência às novas
tecnologias, mas não se pode permitir a ilegalidade. Senhas foram distribuídas para que alguns taxistas
e motoristas do aplicativo Uber
pudessem ficar nas galerias da
Câmara, mas a maioria que estava do lado de fora pode acompanhar a discussão em telões, instalados em frente ao prédio.
Por volta das 19h30 houve a
decisão sobre o adiamento da votação, o que causou euforia em
alguns taxistas e descontentamento em outros, que torciam por
uma definição. Segundo os presentes a pressão irá continuar,
com a promessa de uma nova
manifestação na votação do projeto, que até o momento não tem
data definida para acontecer.
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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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Taxista dá sugestão para
driblar a crise e ganhar mais
Após ver seu lucro cair 80%, ele
teve a ideia de criar o Táxi Linha
Foto: Fabiana Cuba

O surgimento do Uber e a crise
financeira que assola o país tiraram

quase 80% da renda do taxista
Mariano Leite de Assis, taxista há 21

anos. Pensando em uma saída para a
classe, que não está conseguindo pagar em dia suas contas, o taxista teve
a ideia do Táxi Linha. “O Táxi Linha
será um táxi normal que fará o trajeto
das linhas de ônibus, podendo usar os
corredores e faixas, transportando até
quatro passageiros e cobrando o dobro do preço da passagem do coletivo”, explicou Mariano.
Ele diz que são necessários estudos para aperfeiçoar sua sugestão,
como a definição de quais linhas de
ônibus poderão contar com o Táxi Linha. “Se o percurso do ônibus for muito extenso acho que não irá compensar para o taxista. Ele irá lucrar mais
quando os passageiros desembarcarem no meio do caminho, e ele pegar
mais passageiros para preencher a
vaga. Mas, se os quatro passageiros
forem até o ponto final ele ganhará
menos”, afirmou.
O taxista diz que o Táxi Linha iria
ajudar muito os passageiros que utili-

zam ônibus lotados todos os dias, e
não têm opção de transporte. Além
disso, essa nova modalidade iria salvar a categoria, que hoje fica ociosa
e não têm uma receita satisfatória.
“Graças à minha aposentadoria consigo pagar a prestação do meu carro, mas não imagino como os outros
taxistas, principalmente os frotistas,
conseguem sobreviver”, afirmou
Mariano.
Como o Uber invadiu a profissão dos taxistas, os táxis também
podem invadir o território das empresas de ônibus, enfatizou Mariano.
“Claro que não estou pregando a
ilegalidade, mas quero deixar
essa sugestão para a prefeitura.
Os taxistas estão falindo, não
estão conseguindo pagar o financiamento de seus carros. O próprio prefeito disse que os táxis
serão extintos. Esse é o caminho
escuro que estamos andando, e
precisamos de uma saída”, finalizou.
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Taxistas fluminenses
apoiaram SP na
votação de projeto
que libera Uber
Categoria luta para que medida
não chegue ao Rio de Janeiro
Taxistas do Rio de Janeiro foram a
São Paulo em solidariedade com os
taxistas locais para acompanhar a votação do projeto de lei municipal que
pretende regulamentar os aplicativos de
carona, entre outras medidas. O projeto do vereador José Police Neto
(PSD) recebeu substitutivos e a decisão foi adiada sem data determinada.
Os taxistas cariocas começaram a
se reunir na noite de 26 de abril. O
objetivo era chegar à capital paulista
na manhã do dia seguinte. Dezenas de
profissionais se juntaram a taxistas de
Curitiba e São Paulo com o objetivo
de pressionar os vereadores locais e
impedir que a tentativa de legalização
do aplicativo de carona chegasse também ao Rio de Janeiro.
Um dos participantes cariocas do
movimento, o taxista Marinaldo Gomes esteve em São Paulo. Para ele, o

cancelamento tem por objetivo ganhar
tempo para os aplicativos. “Estamos
ganhando forças no país e isso intimida e até incomoda, visto que eles sempre tiveram o taxista na mão. Com uma
união, mesmo virtual, o taxista que tenta se livrar dos app piratas acaba se
livrando antes da prisão política. No
final eu acredito que iremos vencer e
incentivar o resto do mundo”.
O vereador Salomão Pereira
(PSDB) agradeceu a participação de
taxistas do Rio e de todo o Brasil. “A
manifestação da categoria foi maravilhosa. Recebemos de braços abertos
taxistas que vieram de outras cidades
como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Tinha taxista de cidades do Nordeste. Estarei atento a todos os movimentos em relação a esse PL, pois ele
não pode prosperar”, disse.
Redação Folha do Motorista RJ
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TOQUE INFORMAL

1. Taxistas Unidos
Motoristas da capital e de vários
estados se concentraram em frente à
Câmara Municipal de São Paulo no
último dia 27 para pressionar os ve-

readores a rejeitar o projeto de lei que
legalizava os aplicativos. Se aprovado
esse projeto praticamente extinguiria a
profissão de taxista. O vereador
Salomão Pereira, que há mais de 30
anos defende a classe, se posicionou
contra esse projeto maléfico à categoria. O vereador, que também é
taxista, conseguiu com seus pares evitar que fosse aprovado.
2. O Alcaide
O quase ex-prefeito Fernando

Haddad insiste em aprovar esse projeto de qualquer maneira. Estranha-me
muito esse interesse tão grande do atual gestor da capital paulistana em aprovar um projeto que prejudica aproximadamente 60 mil pais de família. Um
dia a sociedade vai saber o real interesse do alcaide. Nunca vi um político
que se diz defensor dos trabalhadores
trabalhar com tanto afinco para acabar com uma profissão reconhecida e
respeitada pela sociedade.
3. Táxi Preto
Taxistas que adquiriram o Táxi Pre-

to estão desesperados, pois não conseguiram honrar seus compromissos.
Os antecessores de “Fernandinho”
sorteavam as licenças; já o atual
gestor, com a sanha arrecadatória,
empurrou goela abaixo esses táxis,
cobrando um valor exorbitante de
pessoas que não conseguem arcar
com tantas despesas. Haddad, espere outubro, o povo não é cego nem
doido. Tchau querido!
José Pessoa de Araujo
Facebook/josepessoadearaujo
pessoadearaujo@hotmail.com
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Mortes no trânsito caem 5%
no Estado de São Paulo
Mãe é tão forte o teu amor
Você que acolhe o filho que
chora,
Como é bom ter sua mãe
Há! Se eu tivesse a minha aqui
agora
Mãe que acalenta
Mãe que acaricia,

No seu colo eu sorria e
chorava
Nos teus seios eu adormecia
A senhora me ensinou a andar
Quando me soltava eu caia,
Sozinho eu não levantava
Preocupada me ajudava e sorria
Quantas noites não dormiu
Porque eu estava acordado,
Sua preocupação é constante
Está sempre ao nosso lado

Acidentes de trânsito em todo
o Estado de São Paulo registraram, em
março deste ano, 5% menos óbitos que
março de 2015 (506 mortes contra 531
do ano passado), segundo o Sistema
de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).
O número de óbitos por acidentes de trânsito em todo o Estado,
no primeiro trimestre de 2016,
também apresenta índice favorável.
De acordo com o Infosiga-SP, de
janeiro a março houve uma diminuição de 8% em relação ao mes-

Tanto de mim cuidou
Agora estou forte e crescido
Seu valor não tem preço
Cheguei e fui bem recebido

Câmera para táxis: tecnologia
e segurança para a categoria

Não posso esquecer um só
momento
Seu sofrimento, sua dor,
Mãe seu dia é todo dia
Como é grande o seu amor.

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
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.
PROCURO CO-TITULAR URGENTEPreciso trabalhar urgente! Tratar Tels.: (11)
96828-1200/7726-4620.
Transfiro alvará c/ ponto no shopping JK
Iguatemi, completo F:9.7978-4879 c/
Rodrigo.
Admite-se Fiscal de Ponto – Salário R$
1.000,00 c/ experiência Região VL. Olímpia
F: 9.6273-7517 c/ Reinaldo.
ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente ! Tratar Tel.:
(11) 96828-1200.
Estamos cadastrando taxi p/ Centro
Empresarial VL. Olímpia pref. Sem ponto /
proprietário F: 9.6273-7517 c/ Reinaldo ou
9.8202-1287 c/Dario.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE - Tratar Tel.:
(11) 7820-4320/7726-4620.
Ofereço-me c/2° motorista Zn Norte aceito
trabalhar meio período, baixa pontuação F:
9.4967-8629 c/Juracy.

Transfiro alvará c/ponto Rodovia Barra Funda
F: 9.4318-8651 / 2041-2209 c/ Clemente.
Transfiro alvará Shopping Plaza Sul F: 43247667 c/ João.
VENDO SPACEFOX E PROCURO COPROPRIETÁRIO - Tratar Tel.: (11) 968281200.
Vendo Meriva 2011 e transfiro alvará ótimo
ponto no Jardins – aceito imóvel ou carro F:
9.9525-4261.
Vendo Idea Adventure 2015, cor branca,
mod.novo (particular) F: 9.9568-7915 c/ Julia
ou 9.9515-0039 c/ Luiza.
Vendo Meriva 2010, gás e Procuro copróprietario c/ponto Shop.Ibirapuera F: 9.50400284.
VENDO ZAFIRA ELITE 2012 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels.: (11) 78204320.
Vendo sobrado em Itaquaquecutuba,
documentação ok e estudo troca F: 9.40037605 / 9.9631-9701 c/ Elizeu.
Vendo Voyage 2016 e transfiro alvará F:
9.8519-2672 / 9.5486-9577.
Vendo Fiat Linea LX 2010/2011, R$ 37 mil,
procuro 2ºmotorista F: 9.4262-9444 whatsapp.
Vende-se Cobalt 2016/2016, Procuro 2°copróprietario. Vende-se Livina 13/14 e
Procuro Co-próprietario , Ofereço-me c/
2º motorista carro zero F:
2506-5602 c/ Wilson.
VENDO GRAN SIENA 2013 E PROCURO COPROPRIETÁRIO -Tratar Tels.: (11) 77264620.

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

Vendo Zafira aut. 2012,passo a vaga 2°
motorista c/ ponto no Fórum F: 9.4758-3860
/ 9.7624-8081 c/ Carvalho.
Transfiro alvará c/ carro e prefixo Use taxi
F: 9.9729-8729 (whatsapp) c/ João Ricardo
– aceito troca.
Vende-se 2 títulos Use Taxi – carro Toyota
Etios mod.2013/2014 e Transfiro alvará F:
9.4026-5433 c/ Iraci.
VENDO SPIN 15/16 - NOVA E TRANSFIRO
ALVARÁ. ÓTIMO PONTO NA BERRINE,
SHOP. D&D, HOTEL HILTON, SHERATON,
GRAN ESTAMPLASA, WTC, CENTRO
COMERCIAL NAÇÕES UNIDAS.FONE:
99392-4655.
Procuro 2º motorista c/ experiência F:
9.5871-7386 c/ Rodrigo.
Alugo ou Vendo alvará taxi preto F: 9.81986310(TIM) 2636-5000(horário comercial) c/
Laertes.
Vende-se Casa Jd. Paulistano – Brasilândia,
aceito taxi na troca F: 9.6143-6605(OI)
Whastpp c/ Carlos Carvalho.
Procuro 2º motorista c/ ponto reg. Berrini,
c/exp. F: 9.8216-3617.
Vendo Ideia Adventure 2011 e Procuro 2º
titular para alvará c/ ponto F: 9.9972-6421 c/
Gomes.
Transfiro alvará 2009 ponto livre F: 9.85545050 c/ Oliveira.
Transfiro alvará,radio taxi Coorpetaxi, e
Vendo carro Spin 2013/2014 F: 9.7434-0267
/ 9.5175-7386 c/ Eunapio.
Vende-se Fusion 10/11 e Transfiro alvará
taxi luxo c/ponto Maksud Plaza F:78209252 / 9.9972-0091 c/ Elias.
Vendo Space Fox 12/12 e Transfiro alvará
ponto livre F: 9.5225-8060 c/ José.
Procuro 2° titular c/ carro 2013 em diante
F:9.8554-5050 c/ Oliveira.
Transfiro alvará c/ ponto em Perdizes F:
9.9954-3821 c/ Ulisses.

Imagens da câmera de segurança para
táxis podem ser vistas pela internet

Foto: Mário Sergio de Almeida

Ari Lopes da Fonseca

mo período do ano passado.
Esses números positivos corroboram a meta do governo do Estado, por meio do Movimento
Paulista de Segurança no Trânsito, de reduzir em 50% o total de
vítimas fatais no trânsito no Estado de São Paulo até 2020. “Ao
lançar o Movimento, demos um
importante passo para a redução
das chamadas causas externas,
uma das principais causas de mortalidade em São Paulo, no Brasil,
no mundo inteiro”, declarou o governador Geraldo Alckmin.

Para ser um representante da
câmera de segurança em sua
cidade, fale com a Cerruns:
(11) 2311-3395 / 2311-3413
edson@cerruns.com.br
A câmera de segurança para táxis inovou mais uma vez, e agora
permite o monitoramento das imagens de qualquer local através de
um dispositivo com acesso à
internet. De casa, da rua ou de
qualquer outro local é possível

acompanhar o que acontece dentro do táxi por um aplicativo, de
forma simples e prática.
Para garantir a privacidade dos
usuários o contratante assinará um
termo se comprometendo a não
utilizar as imagens, exceto em
casos de violência (quando as
gravações poderão ser entregues à polícia). Desta forma, a
categoria e os passageiros
saem ganhando com mais segurança em suas viagens.
Para a instalação da câmera é
necessário um celular com câmera,
além do aplicativo para acompanhar as imagens. 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.

