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Diante da decisão tomada pela Prefeitura

liberando carro preto para o serviço de

táxi, o vereador Salomão Pereira (PSDB)

está alterando a Lei 11.086 que criou o

táxi branco. O projeto irá permitir

veículos de cor branca, preta, prata,

grafite e cinza escuro, na troca do carro

por um zero quilômetro. Pág. 27

Táxi poderá ser branco, preto,

prata, grafite e cinza escuro

O Prefeito Fernando Haddad
sancionou, em 22 de julho, a Lei

16.518 que regulamenta o
transporte do deficiente visual
acompanhado de cão-guia nos

táxis. O projeto recebeu 98% de
aprovação dos internautas. Pág. 16

LEI DO CÃO-GUIA TEM 98%
DE APROVAÇÃO

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. 22

Carta de rendimento:

procure a Coopetasp

táxi branco e preto

Acesse também o Facebook

Salomão.pereira.vereador e

acompanhe as atividades

parlamentares.

Fale com o vereador Salomão

pelo WhatsApp 9730-45500

Projeto de Lei 239/2016 proíbe
os aplicativos de repassar os

descontos oferecidos aos
passageiros para os taxistas. A

multa será de R$ 5 mil por
motorista prejudicado. “O taxista

levou quatro anos para ter um
reajuste de 8%, e não pode

perder 35% em cada corrida”,
afirmou o vereador Salomão

Pereira. Pág. 27

Desconto

oferecido

só prejudica os

taxistas

Foto: Mário Sergio de Almeida

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Prezado amigos e amigas

taxistas.

Vivemos um dos piores momen-
tos de nossa história. E tudo por
incompetência administrativa de um
prefeito que não sabe o que é ges-
tão pública, e o que é ser o co-
mandante principal de uma cidade
como São Paulo. A incompetência
vem de todos os lados, juntamente
com a corrução que tomou conta
dos meios de comunicação e do
Brasil. É tanta gente envolvida que
se iguala a um formigueiro.

Temos um prefeito que apoia a
irregularidade, junto com seu se-
cretário de transportes Jilmar Tatto
e com Rodrigo Pirajá,  da
SPNegócios. Essas pessoas são as
principais responsáveis por levar a
categoria taxista à essa situação de
desespero.

Então, eu peço um pouco de
paciência e esforço para que pos-
samos vencer essa luta. Podem
acreditar e confiar que iremos dar
a volta por cima e sair desta crise.
Quem apoiou as irregularidades no
sistema de transporte cladestino

COMUNICADO
AOS TAXISTAS

não terá forças por muito tempo.
Já tenho os caminhos do que fa-

zer tornando o serviço clandestino
mais caro do que o serviço de táxi.
Sem violência, mas com a força da
lei. Nos meus 35 anos como taxista
já convivi com todo tipo de situa-
ção, e sei o que fazer para sair des-
ta dificuldade.

Os aplicativos que operam com
carros particulares e se regulamen-
taram na SPNegócios, como o
Uber, Easy, Cabify e outros, não
terão êxito por muito tempo. Com
o apoio dos taxistas, familiares e
amigos tornarei inviável o transpor-
te irregular.

Quero contar com o apoio desta
categoria para juntos fazermos as
mudanças necessárias, e pormos um
fim nestes ESTELIONATÁRIOS
que chegaram ao mercado para
explorar os taxistas. A categoria nun-
ca teve representação na Câmara Mu-
nicipal, e por isso apresentei mais de
80 projetos, corrigindo as injustiças
praticadas por leis obsoletas.

Abraços a todos.

Vereador Salomão Pereira.

Transferências de alvará

publicadas no Diário Oficial

Diário Oficial de 26/07/16

2015-0.307.737-0 Maria

Audineuza Marques - Transferência

de alvará de estacionamento nº

005.567-26. Deferido.

Diário Oficial de 30/07/16

2015-0.266.820-0 Luiz Henrique Do-

mingos - Transferência de alvará de esta-

cionamento nº 018.879-20. Deferido.

2015-0.291.827-3 Vera de Lourdes

Vara Rivelles - Transferência de alvará

de estacionamento nº 002.562-26. De-

ferido.

2015-0.300.163-2 José Pinto da

Silva - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 034.476-26. Deferido.

2016-0.003.410-8 Eduardo José

Soares - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 007.494-27. Deferido.

2016-0.005.120-7 José Eduardo

Lima dos Santos - Transferência de

alvará de estacionamento nº 009.489-

26. Deferido.

2016-0.005.513-0 José Pereira da

Silva - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 004.342-21. Deferido.

2016-0.009.285-0 Aparecido

Bertoli - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 021.708-25. Deferido.

2016-0.010.379-7 Ulisses Torquato

Santos - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 014.740-22. Deferido.

2016-0.011.606-6 Pedro Araujo da

Silva - Transferência de alvará de es-

tacionamento nº 005.148-29. Deferido.

2016-0.013.074-3 Jose Ivan da Sil-

va - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 016.289-25. Deferido.

2016-0.043.741-5 Flavio Montoja

- Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 006.797-20. Deferido.

2016-0.050.098-2 Liliana Elias

Cardoso - Transferência de alvará de

A Folha do motorista divulga a lista de transferências de alvarás deferidas e
indeferidas publicadas no Diário Oficial do município. Se a sua transferência
foi aceita, você tem um prazo de 90 dias, a partir da publicação, para procurar
o DTP (Departamento de Transportes Públicos).

estacionamento nº 012.455-20. Defe-

rido.

2016-0.054.370-3 Igor Eiji

Yamamoto - Transferência de alvará

de estacionamento nº 013.876-26.

Deferido.

2016-0.064.681-2 Ivan Carvalho

Neri - Transferência de alvará de estaci-

onamento nº 040.678-27. Deferido.

Diário Oficial de 02/08/16

2015-0.290.740-9 José Eugenio

da Silva - Transferência de alvará de

estacionamento nº 000.315-26. Inde-

ferido.

2016-0.009.697-9 Gieurides Oli-

veira Matos - Transferência de alvará

de estacionamento nº 031.354-20.

Deferido.

2016-0.044.424-1 João da Cruz

– Transferência de alvará de estacio-

namento nº 035.023-25. Deferido.

2016-0.061.203-9 Telma

Spezzacatena - Transferência de

alvará de estacionamento nº 028.023-

25. Deferido.

2016-0.070.179-1 Cleiton Azeve-

do de Morais - Transferência de

alvará de estacionamento nº 003.215-

24. Deferido.

2016-0.071.365-0 Vanderlei

Santoni - Transferência de alvará de

estacionamento nº 026.943-28. Defe-

rido.

Diário Oficial de 03/08/16

2016-0.083.060-5 Manuel Luiz

Pimentel - Transferência de alvará

de estacionamento nº 002.538-20.

Deferido.

Diário Oficial de 06/08/16

2016-0.144.404-0 José Carlos

Ferreira Martins - Transferência de

alvará de estacionamento nº 008.141-

21. Deferido.
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DIÁRIO OFICIAL DE 02/08/16
Portaria nº 151/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade

do Ponto Privativo nº 2687 (C.L.P.
04.02.004-9) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua da Juta,
lado par, entre a Rua Barão de Ladário
e a própria, com 20 metros de exten-
são, capacidade para 4 vagas, índice
de rotatividade de 3,5 carros por vaga,
totalizando 14 veículos.

DIÁRIO OFICIAL DE 03/08/16
Portaria nº 153/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo nº 2127

(C.L.P 24.00.156-2), para estaciona-
mento de táxi, categoria comum, na
Rua Santa Ifigênia, lado par, entre a
Avenida Ipiranga e o Largo Santa
Ifigênia, com 20 metros de extensão,
capacidade para 4 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,3 carros por vaga
totalizando 13 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 06/08/16
Portaria nº 157/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo nº 2704

(C.L.P. 17.12.032-2) para estaciona-
mento de táxi, categoria comum, na
Rua Booker Pittman, lado par, entre a
Rua Paul Valery e a Rua Prof.
Manoelito de Ornellas, com 20 metros
de extensão e capacidade para 4 va-
gas. Transferir “Ex-Officio” os
permissionários para o Ponto Privativo nº
1969 situado na Rua Verbo Divino.

Portaria nº 158/16 - DTP. GAB.
Remaneja e amplia o espaço físico

do Ponto Privativo nº 1969 (C.L.P.

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:

17.12.014-4) para estacionamento
de táxi, categoria comum, na Rua
Verbo Divino, com prolongamento na
Rua Booker Pittman. 1º segmento: na
Rua Verbo Divino, lado ímpar, entre
a Rua Prof. Manoelito de Ornellas e
a Rua Jamil Anderaos, com 15 metros
de extensão e capacidade para 3 va-
gas; 2º segmento: Rua Booker
Pittman, lado par, entre a Rua Paul
Valery e a Rua Prof. Manoelito
Ornellas, com 20 metros de extensão
e capacidade para 4 vagas; - Exten-
são total: 35 metros; - Capacidade: 7
vagas; -Índice de rotatividade: 3 car-
ros por vaga, totalizando 21
permissionários.

Portaria nº 160/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto nº 2971 (C.L.P.

17.04.080-0) para estacionamento
de táxi, categoria comum, da Rua
Itapeva para Rua Carlos Comenale,
entre a Rua Peixoto Gomide e a Rua
Itapeva, com 17 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas, índice de
rotatividade igual 3,3 carros por vaga
totalizando 10 carros.

Portaria nº 161/16 - DTP. GAB.
Remaneja o ponto nº 1200 (C.L.P.

17.04.035-3) para estacionamento
de táxi, categoria comum, na Rua
Itapeva, entre a Avenida Paulista e a
Rua São Carlos do Pinhal, com 28,70
metros de extensão, capacidade para
6 carros por vaga, índice de
rotatividade passando a 3,9 carros
por vaga, totalizando 23 carros.

Os taxistas paulistas estão em um dilema. Praticamente sendo obri-

gados a dar descontos para que a tarifa de táxi se aproxime do que é

cobrado pelos carros particulares, estão vendo sua renda mensal des-

pencar. Por outro lado, as despesas do dia a dia não diminuíram, fazen-

do com que esses profissionais tenham dificuldades para manter suas

contas no azul.

Os descontos começaram a ser praticados pelos aplicativos, po-

rém, a custo do lucro do taxista. Ou seja: os apps anunciaram promo-

ções mas não investiram um centavo nesse projeto, apenas repassando

para o taxista o prejuízo.

Para os passageiros sempre é um bom negócio pagar menos. Po-

rém, os taxistas estão em um dilema entre recusar os descontos e cor-

rer o risco de ficar sem trabalho, ou fazer corridas mais baratas e não

fechar as contas no fim do mês. Além dos aplicativos que trabalham

com carros particulares a crise financeira também contribuiu para a

diminuição do número de atendimentos, e com isso a renda mensal de

quem sobrevive do táxi caiu vertiginosamente.

Os aplicativos, após criarem um banco de dados com centenas de

milhares de clientes graças ao trabalho dos taxistas, passaram a acei-

tar carros particulares, contribuindo para a diminuição do número de

passageiros que optam pelo táxi. Juntando todos esses fatores, os pro-

fissionais da praça enfrentam uma situação de difícil solução.

Como consumidores todos nós adoramos um desconto. Porém, nos

colocando do outro lado da moeda vemos a injustiça que está sendo

cometida. Os taxistas têm contas como qualquer outro trabalhador, e

ver o seu ganho reduzido de uma hora para outra desestrutura a vida de

qualquer família. Mas, como sempre, o lucro predomina, e disso os

aplicativos não querem abrir mão.

Descontos, carros
particulares e crise: os

dilemas do taxista
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Veículos homologados para o serviço de táxi em SP
Antes de adquirir seu carro zero quilômetro, verifique sempre a homologação

DIÁRIO OFICIAL DE 03/08/16
Portaria nº 154/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CHEVROLET, Modelo SPIN, Ver-

são SM ADAP ACESS, Código DENATRAN 104663 – para a prestação do
Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, na Catego-
ria Preto, no Município de São Paulo. O veículo especificado fica BLOQUEA-
DO para a prestação de serviço de táxi nas demais categorias, e deverá atender
aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 155/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CITROEN, Modelo C4 LOUNGE,

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.

Versão A THP EXCL, Código DENATRAN 160364 – 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 especi-
ficado deverá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.

Portaria nº 156/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da Marca CITROEN, Modelo C4 PALLAS,

Versão 2.0 EAF, Código DENATRAN 161718 – para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas Categorias Comum, Co-
mum Rádio, Especial e Preto no Município de São Paulo. O veículo especificado deve-
rá atender aos demais requisitos previstos na legislação vigente.
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Taxista: “Minha renda diminuiu quase 80% nos últimos meses”

A realidade vivida pelo taxista João

Rodrigues de Oliveira não é mais a

mesma. Depois de 25 anos na praça

ele não consegue mais proporcionar a

suas duas filhas mais novas a mesma

educação que deu aos mais velhos. Sua

renda, nos últimos meses, diminuiu qua-

se 80% depois do lançamento do Uber

X, e mais recentemente com a

mudança dos aplicativos Easy e

99, que passaram também a acei-

tar veículos particulares em sua pla-

taforma.

Utilizando os aplicativos desde o

início, o taxista conta que trabalhava

muito, cerca de 12 horas de segunda a

sexta, mas tinha um bom lucro também.

Hoje, mesmo nas ruas também aos fi-

nais de semana, ele não consegue che-

gar nem perto do que ganhava e teme

pelo futuro da profissão. “Se continuar

assim, o táxi vai acabar”, pondera.

Segundo João os passageiros estão

cada vez mais optando por carros par-

ticulares, e os aplicativos que antes tra-

balhavam apenas com taxistas, como

o Easy e 99, estão incentivando essa

mudança. “Eu fiz um teste e fiquei com

o carro estacionado na Rua Carlos

Weber, onde tinha vários passageiros

fixos, e vi onze carros do Uber X pa-

Chegada do Uber X causou estrago na vida financeira do profissional,

que afirma que toda a categoria está passando dificuldades

rando e pegando essas pessoas. Nenhu-

ma delas chamou um táxi”, afirmou.

João afirma que, por sorte, não paga

aluguel, prestação ou seguro do carro.

Mas que, para sobreviver, está depen-

dendo do aluguel de uma casa que pos-

sui, ou as contas não iriam fechar. “Te-

nho um amigo taxista que me contou não

ter dinheiro para comprar arroz e óleo

na casa dele. Quem tem prestações está

passando por momentos difíceis, e não

sei como será daqui pra frente”.

Diante de tantas dificuldades João

pensou em encontrar um segundo mo-

torista, mas disse que não há inte-

ressados. “Todos estão vendo a si-

tuação da profissão e desistem. No fi-

nal de semana passado consegui fazer

R$ 80 no sábado e R$ 71 no domingo, o

que não paga praticamente o combustí-

vel”, lembrou.

Desconto oferecido aos

passageiros é

repassado ao taxista

João acredita que não está fazendo

muitas corridas pelos aplicativos porque

não concordou com o desconto ofereci-

do aos passageiros, que é repassado in-

tegralmente ao taxista. “Eu tenho a op-

ção de aceitar ou não o desconto, e eu

escolho não. Então os passageiros não

me procuram”. De acordo com ele, cor-

ridas realizadas pelo 99 recebem, além

do desconto de 20% do passageiro, mais

R$ 2 em cada corrida, 5% para o depó-

sito do valor no mesmo dia e a taxa do

app, que está em 13%. Somando tudo,

o valor recebido pelo taxista cai pela

metade.

“Com o aplicativo Easy é pratica-

mente igual, com os descontos chegan-

do a 50% em cada corrida. Eu não aceito

e por isso não dou desconto, o que con-

tribui para que eu não tenha passagei-

ros. Mas, se eu der 20%, acabo traba-

lhando somente para pagar combustível

e manutenção do carro. De qualquer

forma, não há saída”, afirmou João.

O taxista diz que os aplicativos do-

minaram o mercado de táxi, e hoje ex-

ploram o taxista sem nenhum contro-

le. “Se eu pudesse falar diretamente

com o Prefeito Fernando Haddad

eu diria que ele fez muita mal-

dade com os taxistas de São

Paulo. Ele sabia que não teria

controle sobre o número de car-

ros particulares nas ruas, e é o

que estamos vendo. Ele destruiu

muitas famílias de taxistas”, fina-

lizou João.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Lei do cão-guia tem 98%
de aprovação da sociedade

O Prefeito Fernando Haddad san-
cionou, em 22 de julho, a Lei 16.518
que regulamenta o transporte do defi-
ciente visual acompanhado de cão-guia
nos táxis da capital paulista. O projeto
foi apresentado pelo vereador Salomão
Pereira, e recebeu 98% de aprovação no
site saopaulo.votenaweb.com.br, que per-
mite aos cidadãos conhecer e votar nos
Projetos de Lei apresentados na Câmara
Municipal de São Paulo.

A nova lei veio deixar claro um as-
sunto que os taxistas tinham dúvidas:
era ou não permitido o transporte de cão-
guia nos táxis? A Lei Federal 11.126, de
27 de junho de 2005, permite ao porta-
dor de deficiência visual ingressar no táxi
com o cão-guia, com multa de R$ 5 mil
para o taxista em caso de recusa. Por
outro lado a Lei Municipal 7.329, de 11
de julho de 1969, proíbe o transporte de
animais no veículo.

Agora, com a Lei 16.518, todos os
táxis da cidade são obrigados a aten-

Lei foi sancionada

pelo Prefeito

Fernando Haddad

em julho e já está

valendo

der o deficiente visual juntamente com
o seu cão-guia, acabando com as dúvi-
das dos condutores e facilitando a vida
dos passageiros que precisam do acom-
panhamento do animal para ter uma
melhor qualidade de vida.

“Sinto muito orgulho de ter elabora-
do esse projeto que irá ajudar os defi-
cientes visuais. Eu sabia que muitos
taxistas não aceitavam o cão-guia
nos carros por medo de serem pena-
lizados, já que havia essa confusão
de leis. Agora está claro para todos
que o cão-guia deve ser aceito, e tenho
certeza que isso só irá ajudar a catego-
ria”, finalizou Salomão.

Deficiente visual

aprova nova lei

O advogado e Procurador do Muni-
cípio Régis Santos, deficiente visual usu-
ário de cão-guia, aprovou o texto da nova
lei. Como passageiro de táxi ele já pas-
sou por inúmeras experiências mal su-
cedidas com sua cão-guia Leyla, e acre-

dita que agora os taxistas ficarão mais
bem informados.

“A Lei 16.518 veio para sanar as dúvi-
das dos taxistas que se confundiam em
relação à Lei Municipal, que não permitia
animais nos veículos, e a Lei Federal so-

bre o cão-guia. Também achei excepci-
onal a aplicação de multa para quem
descumpri-la. Com certeza essa nova
lei será muito útil para todos os defici-
entes visuais que utilizam o cão-guia no
seu dia a dia, como eu”, afirmou Régis.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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.

Na tarde de 03 de agosto dois
carros do aplicativo Uber se envol-
veram em um acidente, nas esquinas
da Rua Fidalga e Felipe Alcaçova,
na Vila Madalena. Um dos passagei-
ros, que não usava cinto de seguran-
ça, ficou preso nas ferragens e pre-

Dois veículos do aplicativo
Uber se envolvem em acidente

Passageiro ficou preso nas ferragens

cisou ser resgatado pelo Corpo de
Bombeiros.

O fato foi passado para a Folha do
Motorista pelo taxista André Luis
Malheiros Ramos, que passava pelo
local e chegou a ajudar no resgate da
vítima. De acordo com o taxista os ve-

ículos bateram de frente.
“Vejo motoristas nas ruas sem o menor preparo para dirigir, e muito menos

para o transporte de passageiros. Enquanto isso, quem deveria realizar o trans-
porte de passageiros está sendo humilhado e passando por dificuldades”, afir-
mou André.

O taxista contou que o passageiro foi levado para o hospital, e os carros
ficaram por mais três horas no local aguardando a perícia chegar. Segundo ele,
casos como esse tendem a ser mais frequentes, já que até aplicativos que antes
só trabalhavam com taxistas agora passaram a aceitar carros particulares, como
o 99 e a Easy.

Foto: André Luis Malheiros Ramos



FOLHA DO MOTORISTA  Página 19de 09 a 22 de agosto de 2016

DTP convoca taxistas para

atender passageiros nas

Olimpíadas

O Departamento de

Transportes Públicos (DTP)

publicou um comunicado

convocando os taxistas para

atender os passageiros que

irão até a Arena Corinthians

assistir aos jogos de futebol

das Olimpíadas. De acordo

com o órgão, são esperados

aproximadamente 45 mil

torcedores em cada partida.

Serão ao todo 10 jogos,

que acontecerão de 03 a

19 de agosto. Os horári-

os variam entre a tarde e

a noite, com rodadas du-

plas em três datas.

Jogos de futebol realizados na Arena

Corinthians receberão aproximadamente

45 mil torcedores
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     Para descontrair...

Oferecimento: Adria

Ingredientes:
1 embalagem de biscoito Maisena
1 ½ xícara (chá) de margarina em

temperatura ambiente (200g)
4 latas de milho verde

em conserva
½ litro de leite

2 latas de leite condensado
200g de coco ralado

Canela em pó

Modo de Preparo:
Bata no processador o biscoito até obter uma farofa. Despeje em uma tigela,
junte a margarina e amasse bem com os dedos. Forre o fundo e a lateral de uma
fôrma desmontável (25 cm de diâmetro). Leve ao forno médio (180ºC) por
cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a pegar cor. Reserve.
Bata no liquidificador o milho verde junto com a água de duas das latas. Leve
ao fogo junto com o leite e deixe apurar. Acrescente o leite condensado e mexe
sempre até ficar consistente. Junte o coco ralado e deixe no fogo por mais 2
minutos e reserve.
Despeje o recheio sobre a massa, espalhando bem com a ajuda de uma colher
e polvilhe a canela em pó. Leve para a geladeira por 3 horas antes de servir.

Torta Cremosa de MilhoJoaquim estava caçando perto de um morro no

Rio de Janeiro. Logo ele avista um sujeito

voando de asa-delta. Ele aponta a espingarda

e manda dois tiros. Fica observando um pouco

e diz para o companheiro de caçada:

“Oh Manoel, não sei se matei o pássaro, mas

que ele largou o homem, largou!”.

Foto: Divulgação
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* Segundas-feiras – das 12h30 às 17h

Civil, Criminal e Trabalhista;

* Terças-feiras – das 13h às 16h30

Civil, Família e Consumidor;

* Quartas-feiras – das 13h às 17h

Civil, Família e Consumidor;

* Quintas-feiras – das 13h às 16h30

Civil, Família e Administrativo.

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

* 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

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:

Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015

Confira as especialidades atendidas:

DTP cria regras para pontos que serão utilizados pelos Táxis Pretos

Em reunião realizada no último dia
20 de julho o diretor do Departamen-
to de Transportes Públicos (DTP),
Roberto Brederode, firmou um com-
promisso com o vereador Salomão
Pereira e com a categoria sobre a
criação de pontos para os Táxis Pre-
tos. Cumprindo a promessa, em 03
de agosto foi publicada no Diário
Oficial a Portaria nº 159/2016 com
as novas regras.

A partir de agora todos os Táxis
Pretos poderão utilizar os pontos li-
vres destinados pelo DTP à catego-
ria Comum. Já os Táxis Pretos vin-
culados a radiotáxis, cooperativas e
associações com aplicativos poderão

Diretor cumpriu acordo firmado com a categoria

utilizar os pontos livres destinados aos
veículos da categoria Comum Rádio.

O DTP irá analisar pedidos de cri-
ação de pontos de estacionamento
para a categoria Táxi Preto, que po-
derão ser feitos por iniciativa de, no
mínimo, seis condutores. Todos os pe-
didos passarão por um estudo e deve-
rão atender a determinados critérios: es-
tar a, no mínimo, 200 metros de outro
ponto de táxi de qualquer categoria, e
ter capacidade mínima para 3 vagas com
15 metros de extensão. Os taxistas tam-
bém terão que ter autorização para a
construção de abrigos na calçada.

Outra reivindicação da categoria foi
atendida pelo DTP na mesma porta-

ria. A partir de já o segundo motorista
que possuir ponto de estacionamento
e desejar se vincular a outro alvará,

inclusive mudando para a categoria
Táxi Preto ou outra categoria, man-
terá a titularidade do ponto.

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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O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) emitiu um chamado
para que os taxistas que ficaram na lis-
ta de espera do alvará para Táxis Pre-
tos compareçam ao órgão. Até o dia
12 de agosto os interessados devem
dar início aos procedimentos de ex-
pedição do alvará e obtenção da guia
de recolhimento da outorga.

Nessa lista foram chamados 322
taxistas que participaram do sorteio
realizado em 10 de dezembro do ano
passado. Até o preenchimento total das
cinco mil vagas oferecidas o DTP con-
tinuará divulgando listas de espera.

O valor da outorga pode ser a ex-

DTP convoca 5ª lista de

espera dos Táxis Pretos
Taxistas interessados têm até o dia

12 de agosto para comparecer ao DTP

plicação para o não comparecimento
dos sorteados. Os alvarás convencio-
nais e os exclusivos para mulheres cus-
tam R$ 60 mil. Já os alvarás para veí-
culos adaptados saem por R$ 39.960
mil, para compensar os custos da
adaptação. Esses valores podem ser
parcelados em até 60 meses, com re-
ajuste pela taxa Selic. No pagamen-
to à vista o taxista tem desconto de
R$ 20 mil reais.

Na página na internet da Secre-
taria Municipal de Transportes é
possível consultar a lista dos con-
vocados para os Táxis Pretos

Foto: Fabiana Cuba

A direção da Coopetasp - Asso-
ciação dos Coordenadores e
Permissionários em Pontos de Táxi
de São Paulo, já previa a exploração
das empresas de aplicativos sobre
os taxistas. Por isso criou o
aplicativo TAXISP, um aplicativo
do taxista para os taxistas.

O TAXISP ficou 18 meses em fun-
cionamento e cadastrou mais de 2 mil
taxistas, número insuficiente para o
atendimento dos passageiros que
procuravam o serviço. Foram inves-
tidos mais de R$ 150 mil na criação
da plataforma tecnológica, divulgação
e custos operacionais, mostrando
para a categoria o caminho para
não se  deixar  enganar  por
aplicativos que só visavam o lu-
cro. Porém, o poder econômico
do outro  lado superou,  e  o
TAXISP foi tirado do ar.

Depois que os aplicativos adqui-
riram um grande cadastro de taxistas
e passageiros passaram a explorar a
categoria. Hoje, muitos oferecem des-
conto de 20% ao passageiro, cobran-
ça de 15% por seus serviços, 5% de
ISS, mais 3,5% de transação de car-
tão de crédito. Repassando tudo para
o taxista, chega-se a um prejuízo de
quase 50% no valor de cada corrida,
para uma categoria que levou quatro
anos para receber da Prefeitura 8%
de aumento.

O serviço de táxi para essas em-
presas já não interessa mais, e ago-
ra estão canalizando os passageiros
que usam o táxi para carros particu-
lares, mais uma vez em busca somen-
te do lucro. Hoje, no limite, os
taxistas precisam se desvincular des-
tes aplicativos.

Para tentar ajudar a categoria
taxista nesse momento difícil a
Coopetasp quer reativar o aplicativo
TAXISP. Porém, há custos elevados
envolvidos, e por isso é necessário
saber antecipadamente a quantida-
de de taxistas interessados em tra-
balhar com o app. “Pretendemos
cobrar apenas R$ 1 por cada corri-
da; mas isso irá depender do núme-
ro de profissionais que aderirem”,
afirmou Luiz Orlandino,
desenvolvedor do TAXISP.

APLICATIVO TAXISP:

O APLICATIVO DO TAXISTA

Interessados no

aplicativo devem

enviar e-mail

para a Folha do

Motorista

Taxistas interessados no
aplicativo TAXISP devem enviar

e-mail para
redação.sp@folhadomotorista.com.br

com os seguintes dados: nome
completo, endereço, telefone
celular e há quanto tempo

trabalha como taxista.
Atenção: se você já enviou

o seu e-mail, não é necessário
reenviar. Precisamos apenas

de uma comunicação por
taxista.
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TOQUE INFORMAL

Muito difícil

Taxistas que adquiriram o “Táxi Preto” não conseguem

pagar as prestações da outorga. A concorrência dos carros

clandestinos os impede de honrar seus compromissos.

Foi uma maldade jamais vista na cidade de São Paulo feita

por um prefeito. Algo precisa ser feito para que milhares de

pais de família que entraram nessa “fria” consigam sobreviver.

A esperança dos taxistas é que essa nefasta administração acabe logo.

O custo da outorga R$ 60 mil, acrescido do preço do veículo, quase que inviabiliza o

processo. Informações que nos chegam dizem ser muito grande a inadimplência no paga-

mento da outorga e muitos taxistas estão procurando a justiça a fim de amenizar os danos

e evitarem que seus nomes sejam enviados ao SPC (Sistema de Proteção ao Crédito).

Outra aberração criada por esse decreto foi a cobrança de R$ 9.500 para se efetuar a

transferência de um alvará, e isso será um assunto a discutir em próximas matérias.

A única coisa que podemos desejar é o breve fim dessa gestão Fernando Haddad, e

que um novo prefeito possa rever todas essas medidas que foram tomadas contra a

categoria, e saiba reconhecer tudo o que os taxistas já fizeram de bom pela nossa querida

cidade de São Paulo.

José Pessoa de Araújo

pessoadearaujo@hotmail.com

facebook/JosePessoadeAraujo
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“Estou com três prestações do
carro atrasadas”. Esta frase resume a
agonia que o taxista Manoel

Desconto nas corridas está prejudicando o taxista
Taxista da categoria Táxi Preto diz que mal

consegue pagar a taxa mensal da radiotáxi

Fernandes Ribeiro está passando, e as
dificuldades financeiras que toda a ca-
tegoria atravessa. Na praça há

41anos, ele imaginou que sua vida mu-
daria para melhor ao ser sorteado na
categoria Táxi Preto, mas agora não
sabe o que fazer. Para tentar melhorar
um pouco sua renda começou a tra-
balhar em uma radiotáxi, mas per-
cebeu que o desconto de 20% que
é obrigado a conceder ao passagei-
ro não compensa.

“Praticamente todas as radiotáxis
que trabalham com o Táxi Preto estão
exigindo que o motorista dê 20% de
desconto. Não é cobrada mais a taxa
de chamada, o adicional de 50% para
viagens intermunicipais, o porta malas,
e agora ainda temos que dar desconto.
Está impraticável”, afirmou.

Segundo o taxista é necessário
união para acabar com a exploração
que está destruindo o serviço de táxi.
“Minha sugestão é que seja criada uma
tarifa única para o táxi luxo, especial,
preto e comum. Hoje só vemos na pra-
ça carros novos, então nada mais justo
do que uma tarifa unificada. Podemos
baixar o valor para o equivalente ao

comum, mas sem descontos”.
Manoel afirma que as empresas de

radiotáxis deveriam se reunir e chegar
a um consenso de que a tarifa cobra-
da é a marcada no taxímetro. Como
os profissionais estão insatisfeitos com
os aplicativos iriam migrar para as
radiotáxis, gerando mais negócios.
“Creio que o caminho é esse. Uma
reunião de todas as radiotáxis, que va-
lorizando o trabalho do taxista iriam
conseguir mais motoristas”.

Para não ser expulso da radiotáxi
em que trabalha Manoel afirma con-
ceder o desconto em todas as cor-
ridas, mesmo passando necessida-
des em casa. “Eu pago aluguel, e
tem mês que ganho apenas para
comer e pagar os R$ 400 de men-
salidade da radiotáxi. Não sobra
nada para as outras despesas, e
não vejo saída a não ser uma mu-
dança no sistema, com a união de to-
dos. Nós precisamos das radiotáxis,
e essas empresas também precisam de
nós”, afirmou.

Foto: Fabiana Cuba

Os taxistas Ivanildo José da Silva
e José Ferreira de Lira, que trabalham
na região da Lapa, na Zona Oeste,
sentiram uma queda no número de
passageiros e, consequentemente, em
suas rendas. Eles atribuem aos
aplicativos que trabalham com carros
particulares e também à crise econô-
mica esse problema, mas decidiram
que era hora de tomar uma atitude para
tentar reverter a situação.

Para igualar o valor do táxi ao que
é cobrado pelos carros particulares, e
também para não depender exclusi-
vamente dos aplicativos, os taxistas
querem dar desconto diretamente ao
passageiro. Para isso, idealizaram um
adesivo para ser colado no vidro do
carro avisando que o cliente terá 20%
de desconto naquele veículo.

Se é pra dar desconto, tem que ser entre taxista e passageiro
Taxistas querem criar adesivo que informa o passageiro sobre desconto. Ideia é deixar de depender dos aplicativos.

“Estamos pagando para o aplicativo
quase 50% do que ganhamos em cada
corrida, se contarmos todas as taxas
cobradas. Nossa ideia é dar o descon-
to de 20% diretamente ao passageiro
que não chamou o carro pelo
aplicativo, para que o taxista aumente
sua margem de lucro. Para o passagei-
ro nada irá mudar, já que ele continua-
rá tendo desconto”, afirmou Ivanildo.

Em conversa com os colegas de tra-
balho Ivanildo e José disseram que a
ideia recebeu aprovação da maioria
absoluta dos profissionais. “Os
aplicativos estão explorando os
taxistas, e o que queremos é aca-
bar com essa intermediação. Para
isso precisamos de uma adesão de
grande parte da categoria para que
haja divulgação para os passageiros.

Porém, tudo será
facultativo”.

Para a confec-
ção e distribuição
dos adesivos os
taxistas pedem
apoio. “Estamos di-
vulgando nossa ideia
na Folha do Moto-
rista para que os
taxistas a conheçam
e possam aderir. E
também para pedir
o apoio de representantes da categoria ou entidades de classe para a confec-
ção dos adesivos e divulgação” afirmou José.

Ivanildo acredita que essa pode ser a saída para a categoria voltar a con-
quistar passageiros e recuperar sua renda. “Dando o desconto diretamente ao
passageiro o taxista perderá 20% do valor da corrida, sendo que hoje ele
perde quase 50% com os aplicativos. Então, na ponta do lápis, compensa
mais dar o desconto para o passageiro”, finalizou.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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 –
Transferência de alvará – Consultoria
e Administração; Waldemar Mendes –
Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:3 –
Mooca – Fone:  7853-4196 / 9.8585-
5988.
COMPRO CARRO USADO, EM BOM
ESTADO – Waldemar Mendes – Rua:
Siqueira Bueno, 2181 – sala:3 – Mooca
– Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE-
Preciso trabalhar urgente!
Tratar Tel: (11) 96828-1200/7726-
4620
Alugo alvará 2014,ponto livre, onde
o co-proprietário tenha carro Tratar
Fone: 9.9667-4535 c/ Felix Whatsp.
Procuro 2° motorista para taxi branco
Tratar Fone: 31- 9.9726-4872 (vivo).
ALVARÁ LIVRE-Alugo urgente!
Tratar Tel.: (11) 7820-4320.
Passo ponto, ótima clientela, aceito
carro como parte de pagamento,
situado na reg. Jaguará – bairro JD:
Marisa R$ 40 mil Tratar Fone: 9.6294-
0355 (whatsp) 2638-5047 c/ Gilmar.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-
Tratar Tel.: (11) 96828-1200/7726-
4620.
Transfiro alvará c/ ponto Hospital das
Clinicas Tratar Fone: 9.6345-8985
(TIM)
Transfiro alvará c/ponto privativo em
Moema, local privilegiado, Spin LT
2014, at. Hotel ou 2° mot. Tratar Fone:
(011) 9.8843-8176 / (012) 9.9146-
9445.
Vendo Ford Focus 1.6, 16V., 11/12,
completo taxi pronto p/trabalhar
Tratar Fone: 9.9600-1284 (vivo) /
9.8153-2077 (TIM) c/Leonardo.

Procuro 2° motorista, taxi preto –
URGENTE Tratar Fone: 9.5803-6735 c/
Marcos (whatsp).
VENDO SPIN E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO -Tratar Tel.: (11) 7726-
4620.
Vendo Logan 012, completo c/ponto
Rod. Barra Funda Tratar Fone: 9.4318-
8651 / 2041-2209 c/ Clemente.
Procuro 2° motorista c/carro p/taxi preto
ano 2012 ate 2016, 24hs. c/ponto
Jabaquara Tratar Fone: 9.9911-9330
c/ Edson.
Procuro 2° motorista taxi branco Tratar
Fone: (031)9.9726-4872 (vivo).
VENDO VOYAGE E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO -Tratar Tel: (11) 7820-
4320/96828-1200.
Vendo Meriva 2012/2012 Max, c/Kit GNV,
86mil KM, ótimo estado, branca,
particular, R$ 25.900,00Tratar Fone:
9.7179-6742  c/ Ricardo.
Procuro 2° motorista ou Transfiro alvará
tai preto/ branco Tratar Fone: 9.8519-
2672 / 9.5786-9577 c/ Andrea.
Oportunidade Vende-se uma Ofic.
Mecânica na Vl. Maria – Rua: Dias da
Silva, 194 paralela c/ Guilherme Colte
Tratar Fone: 9.9560.5871 c/ Hercílio.
Vendo Spin 2015, couro + Abs + AirBag
+ Gás 5 geração, completa. Incluo
2°motorista Tratar Fone: 9.9945-7716
(vivo) c/ Ronald.
Transfiro alvará c/ carro c/ponto na
ZnLeste Hospital 24hs Tratar Fone:
9.8109-4146 (TIM).
Transfiro alvará c/ponto Oscar Freire
c/ Bela Vista, e Vendo o carro Spin 13/
14 c/ KitGás Tratar Fone: 9.9496-1091
c/ Jailson.
Vende-se direito da radio taxi vermelho
e branco Tratar Fone: 9.8421-6869 c/
Reinaldo.
VENDO SPACEFOX 2012 E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tel: (11)
96828-1200.

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
Nome: Emerson

Racclatti Portador do CPF

112.006.358-25 RG

20.754.344-6. A carta do

IPI Processo n°

11610.728845/2013-24

liberado dia 27/10/2014. O

mesmo ano  foi feito o

pedido do ICMS ( ele não

tem o n° do processo).

Os taxistas estão passando por
momentos difíceis em sua profissão.
As empresas de aplicativos, que do-
minam o mercado e intermediam a
relação entre os passageiros e os tá-
xis, cada vez mais oferecem descon-
tos e repassam esses valores aos
taxistas, que chegam a perder 30%
do valor das corridas. Pensando nis-
so foi apresentado na Câmara Muni-
cipal o Projeto de Lei 239/2016, que
proíbe os apps de repassar esses
descontos aos taxistas.

O PL, de autoria do vereador
Salomão Pereira, altera a Lei 16.345,

Desconto oferecido ao

passageiro não deve ser

repassado ao taxista

acrescentando: “As empresas que
prestarem serviços ao usuário do
Transporte Individual de Passageiros,
por táxi e por meio de aplicativo (APP),
quando ofertarem descontos
promocionais ao usuário, não poderão
repassar tais descontos aos motoris-
tas prestadores do serviço”.

De acordo com Salomão as empre-
sas devem repassar ao taxista o va-
lor correto da corrida, que é base-
ado na  plani lha  de  custo
operacional. O projeto prevê mul-
ta de R$ 5 mil por motorista prejudi-
cado, dobrando na reincidência.

Projeto de Lei proíbe que aplicativos cobrem dos

taxistas os descontos oferecidos aos passageiros

Diante da decisão tomada pelo pre-
feito Fernando Haddad (PT), liberan-
do carro preto para o serviço de táxi
na cidade de São Paulo, o vereador
Salomão Pereira (PSDB) criou um
Projeto de Lei para que os táxis não
sejam mais somente brancos. De acor-
do com o PL 324/2016 serão permiti-
dos na praça veículo de cor branca,
preta, prata, grafite e cinza escuro.

O PL altera a Lei 11.086, criada há
25 anos pela ex-prefeita Luiza
Erundina, que instituiu o táxi branco. A
substituição de cor somente será per-
mitida na troca do carro por um veícu-
lo zero quilômetro.

Vereador Salomão
explica o PL 324/2016

A autorização destas cores de veí-
culos vai facilitar para o taxista e tam-
bém para o passageiro. Atualmente os
passageiros que usam esse meio de
transporte exigem carros de outra cor.
Segundo um presidente de radiotáxi
o “Táxi-Preto” tem sido o preferi-
do por muitos passageiros. Ele con-
corda que a mudança de cor dos
veículos também ajudaria a conquistar
novos clientes.

Todos os carros emplacados na
categoria aluguel sofrem depreciação
que, de acordo com o modelo e mar-
ca, pode chegar a 50%. Se o veículo é
de outra cor, além do taxista servir
melhor o usuário, na troca a deprecia-
ção será menor, tornando mais fácil

Táxi poderá ser branco,
preto, prata, grafite e

cinza escuro
Projeto foi apresentado na

Câmara Municipal de SP

transferir esse veículo para a cate-
goria particular.

Os taxistas da cidade de São
Paulo nunca tiveram um vereador
que conhecesse sua atividade. Não
basta fazer projeto sem conhecimen-
to, porque depois de aprovado e
sancionado pelo prefeito mais pre-
judica o taxista do que o favorece.

O exemplo está na Lei 7.239, de
11 de julho de 1969, que penaliza o
taxista com lacração do taxímetro
para impedir o trabalho por uma sim-
ples ocorrência, como pneus meia
vida, avaria em para-choque, pintu-
ra, entre outras coisas.

Mesmo antes de ser vereador
sempre combati essas injustiças.
Hoje, como vereador, estou fazen-
do as alterações nas leis que não
têm sentido, mas são praticadas
pelo poder público por falta de um
bom legislador.

Nunca se fez nada pelos taxistas
no Legislativo Municipal, mas essa
categoria sempre foi usada politica-
mente. Agora estou arrumando a
casa em favor de todos. Não estou
tirando a opção da cor branca e sim
dando novas opções para o taxista
escolher as cores que hoje são pre-
feridas pelos passageiros. As mudan-
ças só podem ser feitas por quem
conhece. Como eu faço parte desta
categoria há mais de 30 anos, sei o
que deve ser feito.

Foto: Mário Sergio de Almeida

Quadro de Força

e Poste de Ponto

de Taxi
Montagem com ou sem material,

acompanhamento e regularização

junto á AES-Eletropaulo.

Engenheiro Eletricista

Carlos Roberto Lopes – CREAN N°

0681740428 – cel. 9.5991-

7011(TIM) – Tel: 2578-4519

Recado.

Transfiro alvará c/ponto no Itaim ano
2012 e Transfiro alvará ponto livre
Tratar Fone: 9.6596-6266.
Transfiro alvará, vende-se Cobalt zero,
e Procuro co-proprietário Tratar Fone:
2236-8706.
Transfiro alvará e Vendo Cobalt 12/12
c/ ponto Tratar Fone: 9.8663-8196.
Alugo ou Transfiro alvará na Rua
Hadock Lobo c/ Luis Coelho Tratar
Fone: 2279-9277 / 9.9979-8459 (vivo)
c/ Marcos.
Vendo taxi Logan 2013 completo, flex e
GNV. E Procuro 2° motorista Tratar
Fone: 9.9107-3345 (TIM) / 9.4485-9474
(vivo) após as 13:00Hs.
Vendo casa na praia, 1dorm. Praia
Grande JD Real, 100m. da praia ou
Troco por taxi completo Tratar Fone:
9.9979-0740 c/ Roberto.
Vendo Cobalt 2015 com 09 meses de
uso, R$ 15 mil de entrada, mais
prestações e aceito 2° motorista Tratar
Fone: 9.6295-6565.
Transfiro alvará taxi SP capital Tratar
Fone: 9.7468-2469 c/ Henrique.
Transfiro alvará livre c/ ou sem carro,
direto c/ proprietário Tratar Fone:
9.5493-5713 c/ Pedro.
Transfiro alvará c/ ponto Tratar Fone:
97095-0959 c/Agenor.
Vendo Toyota Etios XLS, 1.5, 13/13,
completo R$ 29 mil Tratar Fone: 9.4764-
5064 c/ Felipe.
Ofereço-me c/ 2° motorista ½ período
ou integral, Zn norte, resd. Própria, 20
anos de exper. Tratar Fone: 9 7393-
6907 c/ Luiz Galvão.






