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Aprovado em 1ª
votação: renovação
do alvará na
suspensão da CNH

Taxista do Táxi Preto
acredita em melhoria

Fotos: Mário Sergio de Almeida

“Olhando pelo lado positivo a
mudança de tarifa não foi tão
impactante, porque eu sempre dei descontos. E vendo
que a notícia foi bastante

divulgada, acredito que o retorno será positivo”, afirmou
Alessandro Campos de Oliveira, taxista da categoria
Táxi Preto. Pág. 06

CARTA DE RENDIMENTO: PROCURE A
COOPETASP TÁXI BRANCO E PRETO

Renovação do alvará com o
Condutax de outro motorista quando
a CNH for suspensa. Após a 2ª
votação o projeto vai à sanção do
prefeito. Pág. 19

Pág. 20

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. 10
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
Foto: Mário Sergio de Almeida

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).

Diário Oficial de 23/08/16
2016-0.008.155-6 Ivan Teles Transferência de alvará de estacionamento nº 011.099-28. Deferido.
2016-0.008.234-0 Shinobu
Tomicura - Transferência de alvará
de estacionamento nº 029.965-29.
Deferido.
2016-0.064.698-7 Luzia Pires
de Campos - Transferência de alvará
de estacionamento nº 001.272-21.
Deferido.
Diário Oficial de 25/08/16

2016-0.017.863-0 Decio Gomes
- Transferência de alvará de estacionamento nº 003.545-20. Deferido.
2016-0.030.820-8 José de
Almeida Godinho - Transferência de
alvará de estacionamento nº 020.60124. Deferido.
2016-0.079.133-2 Paulo da Silva Paiva - Transferência de alvará de
estacionamento nº 039.050-20. Deferido.
2016-0.082.946-1 Arnaldo
Martins dos Reis Tomas - Transferência de alvará de estacionamento nº

022.836-20. Deferido.
2016-0.085.905-0 João Adelino
Neto - Transferência de alvará de estacionamento nº 012.151-24. Deferido.
2016-0.115.791-2 Celso Luiz
Rodrigues - Transferência de alvará
de estacionamento nº 002.456-23.
Deferido.
Diário Oficial de 30/08/16
2016-0.048.045-0 Luiz Alves
Ferreira - Transferência de alvará de estacionamento nº 015.499-28. Deferido.
2016-0.086.204-3 Maria Carmen Rios Fuentes - Transferência de
alvará de estacionamento nº 025.64122. Deferido.
2016-0.145.283-3 Frederico
Krahmer Pons - Transferência de
alvará de estacionamento nº 021.543-

23. Indeferido.
Diário Oficial de 01/09/16
2015-0.251.293-5 Miguel José
de Lima - Transferência de alvará de estacionamento nº 028.831-20. Deferido.
2016-0.014.827-8 Valdomiro
Bonfim Guimarães - Transferência
de alvará de estacionamento nº
012.156-20. Deferido.
2016-0.050.913-0 Marlene da
Silva - Transferência de alvará de estacionamento nº 013.097-22. Deferido.
2016-0.067.482-4 Lazaro
Roberto da Silva - Transferência de
alvará de estacionamento nº 021.55923. Deferido.
2016-0.087.290-1 Cláudio Vivian
- Transferência de alvará de estacionamento nº 010.714-24. Deferido.
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Sou taxista em São Bernardo, e tenho sofrido com a decisão do
prefeito de São Paulo em liberar o Uber. Fiquei sabendo que na Alemanha o Uber não deu certo, pois os taxistas se uniram e fidelizaram
uma rede de combustíveis com descontos de 30% no abastecimento, e fizeram o mesmo com uma fábrica de pneus. O resultado foi
passado para o passageiro que continuou usando táxi. Minha sugestão é que no Brasil nos unamos e façamos o mesmo.
Orlando - 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
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.
Foto: Mário Sergio de Almeida

DIÁRIO OFICIAL DE 25/08/16
Portaria nº 175/2016 - DTP.
GAB.
Fica aprovado o veículo da Marca JAC, Modelo T8, Versão 2.0,
Código DENATRAN 201523,
para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, na Categoria Preto. O veículo especificado deverá atender aos demais re-

quisitos previstos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 02/09/16
Portaria nº 180/2016 - DTP.
GAB.
Fica aprovado o veículo da Marca NISSAN, Modelo VERSA, Versão 1.6 S, Código DENATRAN
155812, para a prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias, Comum e Comum Rá-

dio. O veículo espec i f i c a d o f i c a
BLOQUEADO
para a prestação
de serviço de táxi
nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos na legislação
vigente.

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados
Confira as especialidades atendidas:
* 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.

* 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

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015
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Esperança é que, com a mudança de tarifa,
categoria fique mais conhecida pela população
“Olhando pelo lado positivo a mudança de tarifa não foi tão impactante,
porque eu sempre dei descontos. E
vendo que a notícia foi bastante
divulgada, acredito que o retorno será
positivo”, afirmou Alessandro Campos
de Oliveira, taxista da categoria Táxi
Preto desde abril. Alessandro, que era
preposto, viu no sorteio dos alvarás do
Táxi Preto a oportunidade de mudar
de vida, mas as imposições da Prefeitura desanimaram.
O Táxi Preto foi criado para trabalhar apenas com aplicativos, sem taxímetro ou luminoso. A ideia era ocupar
o espaço dos carros particulares que
ainda não estavam regulamentados.
Porém a Prefeitura mudou completamente a proposta inicial, regulamentando os apps e permitindo que os carros particulares trabalhassem como
táxis. Com isso, o Táxi Preto precisou
se reinventar.
“Houve pouca divulgação da categoria Táxi Preto para a população. Eu

mesmo já fui chamado de Uber várias
vezes, porque as pessoas não percebem
a placa vermelha. Mesmo depois da permissão de uso do luminoso vemos passageiros aguardando um carro na calçada,
mas com receio de nos pedir para parar
por pensar que o serviço é extremamente caro. Mas, desde o início eu e muitos
outros do Táxi Preto damos descontos”,
lembrou Alessandro.
Com a mudança de tarifa o taxista
espera que as coisas melhorem para os
Táxis Pretos, já que a população ficou
conhecendo melhor o serviço e agora
sabe que os preços de todos os táxis
são iguais. “Tomara que o número de
passageiros aumente, mesmo com a
tarifa menor. Desde o início da categoria nós pedimos que as tarifas fossem
unificadas com o táxi comum, mas a
Prefeitura, como sempre, foi contra.
Agora eles viram que erraram e voltaram atrás”, lembrou Alessandro.
Outra medida que, segundo o
taxista, dará um novo fôlego para os

Fotos: Fabiana Cuba

Taxista do
TÁXI PRETO acredita
que agora vai melhorar
Táxis Pretos serão os pontos de estacionamento. “Eu conto com a solidariedade de amigos do ponto em que eu trabalhava quando era preposto, e por isso
fico lá. Os passageiros perguntam se
cobro mais caro, e eu explico que não,
então consigo várias corridas. O ponto
é muito importante para que o taxista
não fique rodando gastando combustível à toa, e tenha um lugar para descanso”, finalizou Alessandro.
Táxis Pretos já podem
solicitar criação de pontos
Desde 06 de agosto uma portaria do
Departamento de Transportes Públicos
– DTP – garante a todos os Táxis Pretos a utilização dos pontos livres destinados à categoria Comum. Já os
Táxis Pretos vinculados a radiotáxis,
cooperativas e associações com
aplicativos poderão utilizar os pontos livres destinados aos veículos da
categoria Comum Rádio.
O DTP irá analisar pedidos de criação de pontos de estacionamento para

a categoria Táxi Preto, que poderão ser
feitos por iniciativa de, no mínimo, seis
condutores. Todos os pedidos passarão
por um estudo e deverão atender a determinados critérios: estar 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
também terão que ter autorização
para a construção de abrigos na
calçada.
Outra reivindicação da categoria foi
atendida pelo DTP na mesma portaria.
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, manterá a
titularidade do ponto.
Os pontos privativos sempre foi
mais organizado para a categoria
em função dos custos operacionais.

Categoria Luxo se mobiliza contra tarifa única dos táxis
Abaixo assinado foi realizado solicitando a revogação do decreto
Os taxistas da categoria Luxo foram surpreendidos pela medida da
Prefeitura que unificou o valor das
tarifas de todos os táxis. Edison
Vitalino e Ricardo Bispo, taxistas
bilíngues que atendem um público diferenciado, afirmam que não há como
manter os táxis luxos rodando com o
valor da corrida equivalente ao comum,
e já entregaram à entidade representativa da categoria um abaixo assinado
solicitando a revogação do decreto.
A categoria luxo possui carros de
alto padrão, muitas vezes blindados, e
oferece serviços diferenciados, como
city tours, indicação de roteiros
gastronômicos, wi-fi, entre outras comodidades. Seus passageiros, 90%
estrangeiros que vêm a São Paulo a
negócios ou lazer, são pessoas que não
se importam em pagar um valor diferenciado pela corrida, desde que recebam um bom atendimento.
“Nosso serviço não encontra concorrentes nem com outras categorias
de táxi e nem com aplicativos como o
Uber. A maior parte de nossos passageiros são pessoas que se sentem seguras conosco, ou ainda indicações de
outros clientes. Por isso, gostaríamos

de saber os critérios que levaram a Prefeitura a diminuir o valor de nossas corridas”, afirmou Edison.
Ricardo Bispo afirma que o valor
pago frente ao que o táxi luxo oferece
ao passageiro se tornou irrisório, e vários clientes, principalmente estrangeiros, estão oferecendo gorjetas para tentar compensar o taxista. “Nós estamos
sobrevivendo de esmolas. Muitos passageiros esclarecidos nos dão gorjeta
porque entendem o valor do que oferecemos, mas outros querem apenas usufruir das comodidades do táxi luxo, e
com isso tiramos inclusive o trabalho dos
táxis comuns, sem querer”.
Os taxistas contam que estão sendo
mais requisitados por passageiros que
antes usavam os táxis comuns, e agora
exigem ser atendidos por carros luxuosos. “O ponto do táxi comum do hotel
em que trabalhamos está parado, enquanto que nossos carros não param.
Mas, não é isso que queremos, porque
todos precisam trabalhar. A Prefeitura,
com esse decreto, prejudicou não só a
nossa categoria, mas os colegas do táxi
comum também, que agora são nossos
concorrentes”, lembrou Ricardo.
De acordo com Ricardo e Edison a

tarifa atual não cobre os custos do serviço e a manutenção do carro, e a categoria irá acabar a curto prazo se não
ocorrer mudanças. “Na verdade nós
estamos desempregados. Eu estou fazendo um curso para tentar outra profissão,
porque se a tarifa não voltar ao que era
antes não será possível continuar”, afirmou
Edison. Já Ricardo diz que irá insistir mais
um tempo, com a esperança de que a Prefeitura revogue o decreto e devolva a ta-

rifa anterior, que já estava defasada, para
a categoria luxo.
Fato ocorrido
O táxi luxo sempre contou com uma
tarifa diferenciada, e de repente a Prefeitura mudou isso. No fim de agosto
um assaltante atirou duas vezes em um
táxi com os vidros blindados, mas nada
aconteceu com quem estava dentro do
carro. Esse tipo de segurança somente o táxi luxo oferece.
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Mudanças em pontos
de
táxi
e
ressinalização
Oportunidade de

mudança à vista

O Departamento de Transportes Públicos (DTP)
divulgou no Diário Oficial mudanças estruturais
em alguns pontos de táxi da cidade de São Paulo. Confira:

Foto: Mário Sergio de Almeida

Impeachment e eleições
trazem novo fôlego ao Brasil
Após meses de debates, conchavos e especulações, chegou ao fim
o capítulo sobre o impeachment da presidenta Dilma Roussef. Os
mercados financeiros reagiram positivamente à definição da crise política brasileira, e grandes empresas, que aguardavam ansiosamente
para decidir sobre investimentos e novos rumos, agora podem resolver suas pendências.
O país saiu de um compasso de espera que paralisou investimentos
e agravou a crise econômica. Agora, é papel do novo governo de
Michel Temer passar segurança aos investidores estrangeiros, atraindo negócios para girar a roda de nossa prejudicada economia. Além
disso, a reaproximação com grandes potências, afastadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT), pode gerar perspectivas de
geração de emprego e renda.
Os brasileiros de todas as classes sociais sentiram na pele os efeitos da crise econômica, e esperam mudanças rápidas. Independente
de apoiar ou não o ex-governo Dilma, o momento é de torcer pela
estabilidade do Brasil, já que a vida de todos depende disso.
As eleições municipais que se aproximam também geram um novo
ânimo, com a possibilidade de mudança do que não está bom. Vale
ressaltar o que há muito é dito: nosso voto pode mudar nossa cidade,
e afeta diretamente a vida de nossa família.
Por isso, antes de ir às urnas em outubro, tire um tempo para
pesquisar. Verifique no Google a biografia, processos, grau de escolaridade e todas as informações sobre o candidato que deseja votar.
Rejeite todos aqueles com ficha suja, e faça sua parte para transformar São Paulo em uma cidade melhor.
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DIÁRIO OFICIAL DE 25/08/16
Portaria nº 172/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº
1816 (C.L.P. 12.04.019-3) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Domingos de Moraes,
lado ímpar, entre a Rua Olga Abujamra
e a Rua Tamoio, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual a 3 carros
por vaga.
Portaria nº 173/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto nº 2437 (C.L.P.
17.08.086-0) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Gomes
de Carvalho, lado ímpar, altura do nº
1005, entre a Rua Alvorada e a Rua
Julio Diniz, com 10 metros de extensão, capacidade para 2 vagas e com
prolongamento existente na mesma via,
mesmo lado, entre a Rua Nova Cidade e a Rua Alvorada, com 15 metros
de extensão, capacidade para 3 vagas, perfazendo uma extensão total
útil de 25 metros, capacidade total para 5 vagas, índice de
rotatividade igual a 5,2 carros por
vaga, totalizando 26 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 02/09/16
Portaria nº 177/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº
3064 (C.L.P. 04.06.002) para estacionamento de Táxi, categoria Comum,
na Rua Arnaldo Cintra, lado ímpar,
entre a Av. Condessa Elizabeth de
Robiano (Marginal Tietê) e a Rua João
Penteado, perfazendo 15 metros de

extensão útil, capacidade para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3
carros por vaga.
Portaria nº 178/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto nº 1233 (C.L.P.
18.04.031) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Oscar
Freire em 2 segmentos sendo o primeiro segmento na Rua Oscar Freire,
lado ímpar, altura do nº 791, entre a
Rua Bela Cintra e a Rua Haddock
Lobo, com 14 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas e o segundo segmento na rua Haddock Lobo,
lado ímpar, altura do nº 1545, entre a
Rua Oscar Freire e a Rua Sarandi,
com 10 metros de extensão, capacidade para 2 vagas, perfazendo uma
extensão total útil de 24 metros, capacidade total para 5 vagas, índice de
rotatividade igual a 5,4 carros por
vaga totalizando 27 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 03/09/16
Portaria nº 176/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº 964
(C.L.P 12.04.010) para estacionamento de Táxi, categoria comum, na
Rua José Antonio Coelho, lado ímpar (altura do nº 291), entre a Rua
Cel. Oscar P o r t o e a R u a
Humberto I, com 52,1 metros de
extensão, ressalvados 33,6 metros
para as guias rebaixadas, perfazendo
18,5 metros de extensão útil, capacidade para 4 vagas, índice de
rotatividade igual a 3,58 carros por
vaga, totalizando 14 carros.
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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

e
s
e
i
c
o
Ass
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 é banido da 99
por apenas uma nota baixa
Foto: Fabiana Cuba

Após quase dois anos de bons trabalhos prestados, o taxista Reginaldo
Leandro Cabral ficou surpreso quando o aplicativo 99 decidiu excluí-lo
de sua base de motoristas. Sem
maiores explicações, o taxista recebeu um comunicado em seu celular informando que, devido a
uma avaliação baixa, as corridas
estavam bloqueadas.
“Eu sou taxista há 20 anos, e resisti um tempo ao uso dos aplicativos.
Porém, percebi que não teria mais
como trabalhar se não aderisse a eles,
e uso os apps há quase dois anos.
Durante todo esse período nunca fui
mal avaliado, já que trato o passageiro com cordialidade, sempre pergunto se ele prefere a rota do
aplicativo, do wase ou a minha rota,
e procuro atendê-lo em todas as necessidades”, afirmou.

Reginaldo não sabe o que causou a
má avaliação, já que a 99 não informa
os motivos da nota baixa. “Essa nota
baixa me foi dada em um mês de poucas corridas. Quando perguntei ao
aplicativo o que fiz de errado eles simplesmente alegaram que já haviam avisado os taxistas que notas baixas implicariam na exclusão”, lembrou.
O taxista conta que jamais recusou
passageiros, chegando a fazer 240 corridas pela 99 em um mês. “Hoje as
corridas estão n a s m ã o s d o s
aplicativos e, se somos excluídos,
estamos desempregados. Raramente pego passageiros pelas ruas,
então estou dependendo da 99 para
trabalhar. Em um mês de bloqueio minha renda caiu pela metade”.
Reginaldo se sente injustiçado pelo
app, e faz um apelo para que os critérios de exclusão dos taxistas sejam

Após quase dois
anos de trabalhos
prestados, 99
exclui taxista por
uma única
avaliação negativa

mais claros. “Tenho certeza absoluta
que não desrespeitei nenhum passageiro, e agi de acordo com as regras da
minha profissão. Por isso, me sinto
injustiçado e gostaria que a 99
reavaliasse a exclusão dos taxistas por

essas notas já que, assim como eu,
outros estão sendo excluídos sem ao
menos saber o motivo”, finalizou.
Nota: A Folha do Motorista entrou em contato com a empresa 99,
mas não recebeu resposta.
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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.
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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-

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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Taxista escreve livro sobre deficientes e morador de rua
Foto: Divulgação

Renda é totalmente revertida
para as pessoas retratadas no livro
Márcio Câmara trabalha como
taxista há 10 anos, e conhece como
ninguém a cidade e seus personagens.
De mero expectador, porém, ele decidiu fazer algo pelas pessoas que viviam em faróis lutando pela própria sobrevivência e escreveu o livro “Anjos
da Rua”, contando as histórias de sete
deficientes físicos e um morador de
rua. Todos os exemplares do livro
são doados aos personagens retra-

tados, que podem vendê-los para
obter renda.
“Eu decidi que era hora de fazer algo
pelo próximo. Foi uma aproximação difícil, mas conquistei a confiança das
pessoas que foram mostradas no livro, e passei seis meses com elas
para contar com fidelidade suas histórias e seu dia a dia de superação”,
afirmou o taxista.
Márcio contou com a ajuda de colaboradores, que realizaram de forma voluntária a revisão e diagramação do livro. A primeira edição foi paga por três
passageiras que apostaram na causa
nobre do projeto. “A editora Garcia
também faz a doação de alguns
exemplares para que eu possa divulgar o livro no táxi. Mas toda a renda
é revertida para as pessoas retratadas no livro”, lembrou Márcio.
Mais de 300 livros já foram doados
por Márcio para cada um dos personagens e, com isso, “Anjos da Rua” se tornou uma fonte de renda para essas pessoas que vivam à margem da sociedade. “Hoje eles vendem o livro nas ruas,
mas também ficam em shoppings e outros locais que antes não tinham acesso.
Eu sinto que fiz minha parte”.

O livro já está na sexta edição, e o
taxista necessita de financiamento
para que a sétima seja impressa.
“Eu conto com a colaboração de
empresas ou pessoas físicas que
s e i n t e r e s s e m e m a j u d a r. E m
contrapartida, divulgo o logo da
empresa na capa do livro. Para que
esse projeto continue, conto com o
patrocínio e colaboração de amigos e parceiros”. Além de “Anjos da rua”, Márcio escreveu a
autobiografia “Modelo da vida” e
“Contos cor de rosa”, sobre o universo LGBT.
“Anjos da rua” e “Modelo da
vida” podem ser comprados pelo
site: www.livrariacultura.com.br
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Para descontrair...
Oferecimento: Adria

O menino chega em casa no
final do ano e diz:
Pai, tenho uma notícia pra você!
O que é - pergunta o pai.
Você não me prometeu uma bicicleta se eu
passasse de ano?
Sim, meu filho.
Então se deu bem. Economizou um dinheirão.

Lasanha de polenta
Foto: Divulgação

Ingredientes
Molho:
6 colheres (sopa) de azeite
1 cebola grande picada
4 dentes de alho picados
1 kg de coxão mole moído
16 tomates sem pele, sem sementes e picados
2 colheres (sopa) de extrato de tomate
750 ml de polpa de tomate
Sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha a
gosto
Polenta:
3 colheres (sopa) de azeite
2 dentes de alho picados
1 ½ xícara (chá) de fubá

Montagem:
1 embalagem de lasanha 500g
400g de mussarela em fatias
Queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:
Molho: aqueça o azeite, refogue a cebola e os dentes de alho. Junte o coxão mole e deixe
refogar até fritar. Acrescente os tomates, extrato de tomate, polpa de tomate e 2 xícaras
(chá) de água. Acerte o sal, tempere com pimenta-do-reino, orégano e salsinha, deixe
apurar e reserve.
Polenta: aqueça o azeite, refogue o alho, junte 1 ½ litro de água e deixe ferver. Dissolva o
fubá na água fria, acrescente aos poucos na panela e mexa delicadamente até o ponto de
uma polenta mole. Acerte o sal, retire do fogo e reserve.
Alterne camadas de molho, lasanha, polenta e mussarela. Polvilhe queijo parmesão ralado,
cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos.
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Setembro é mês de licenciar
veículos com placa terminada em 7
Serviço custa R$ 80,07 e pode ser feito
pela internet ou agências bancárias
Proprietários de veículos com
placa final 7 devem realizar o
licenciamento obrigatório de 2016
em setembro. O serviço tem taxa
única de R$ 80,07 para todos os
tipos de veículos e pode ser feito
pela internet, com entrega do CRLV,
documento de porte obrigatório para
circulação, pelos Correios.
Para fazer o licenciamento eletrônico basta pagar a taxa diretamente nos caixas eletrônicos
ou internet banking por meio do
número do Registro Nacional de
Ve í c u l o s
Automotores
(Renavam) e mais R$ 11 para receber o documento em casa. É preciso quitar possíveis débitos de
IPVA, seguro obrigatório e multas
para licenciar o veículo.
Os bancos credenciados para o
serviço são Banco do Brasil,
Bancoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC,
Itaú, Mercantil do Brasil, Safra e
Santande r, a l é m d a s c a s a s
lotéricas. Os Correios entregam
o CRLV em até sete dias úteis
após a emissão do documento,
que é feita automaticamente
pelo Detran a partir da confirma-

ção do pagamento.
Para conseguir receber o documento até o fim do mês, é recomendável que o motorista não deixe
para licenciar na última hora. Além
disso, é preciso estar com o endereço de cadastro do veículo atualizado, pois é para ele que o certificado é encaminhado.
Quem optar pelo licenciamento
presencial deve ir à unidade do
Detran da cidade de registro do veículo ou em qualquer posto
Poupatempo com o comprovante de
pagamento e um documento de identificação
para solicitar a emissão do CRLV. O passo a passo completo
está disponível no site
www.detran.sp.gov.br.
Veículos com placa
terminada em 7 que
não forem licenciados
até o fim de setembro
estarão em situação irregular caso circulem a
partir de 1º de outubro. Segundo estabelece o artigo 230 do
Código de Trânsito

Brasileiro (CTB), conduzir veículo
com o licenciamento em atraso é infração gravíssima, com multa de R$
191,54, sete pontos na Carteira de
Habilitação, além de apreensão e remoção do veículo a um pátio.
É importante ressaltar que não
basta pagar a taxa. É preciso portar
o CRLV atualizado para circular
com o veículo. Quem for flagrado dirigindo sem o documento, ainda
que o licenciamento esteja em dia,
é multado em R$ 53,20, recebe
três pontos na carteira e tem o veí-

culo retido até que o CRLV seja
apresentado.
Calendário de
licenciamento obrigatório
Todo veículo precisa ser licenciado anualmente para poder circular. No Estado de São Paulo, o
calendário de licenciamento obrigatório vai de abril a dezembro, de
acordo com o número final da placa. O proprietário, porém, não precisa esperar chegar o mês obrigatório e pode licenciar o veículo a
qualquer momento.
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Mototáxis de
Comissão da Câmara
municípios com mais rejeita egulamentação
de 40 mil habitantes
de aplicativos
terão taxímetros
Câmara dos Deputados apoia ideia
para dar credibilidade ao serviço
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados realizou audiência Pública em 31 de agosto sobre a introdução de taxímetros em mototáxis, e
concluiu que o dispositivo vai beneficiar o setor em razão da credibilidade.
Os sindicalistas apoiam a ideia. A
prestação de serviços de mototáxis é
crescente em muitas cidades brasileiras, principalmente nas regiões Norte
e Nordeste. Em Manaus, são 6.600
mototaxistas registrados. O Norte e
o Nordeste do Brasil contam com
mais de 280 mil mototaxistas.
Em sua maioria, o preço do servi-

ço de transporte em motos segue uma
tabela definida pelos usuários. A ideia
é dotar de taxímetros as mototaxis de
municípios com mais de 40 mil habitantes.
A previsão é de que no próximo
ano o mototaxímetro esteja aprovado.
O representante da empresa Sufab,
fabricante de mototaxímetro, Jefferson
Figueiredo, afirma que o equipamento
existe há dois anos e vem sendo aperfeiçoado. Na próxima fase, o
mototaxímetro será testado em uma
cidade brasileira de pequeno porte, a
ser definida.
Redação Folha do Motorista RJ

A Comissão de Ciência e Tecnologia
rejeitou no final de agosto o projeto de
lei 3763/15, do deputado André Abdon
(PP-AP), que obriga a regulamentação
de serviços acessados por aplicativos.
O deputado havia justificado a ideia
com o argumento de que “não se proíbe o uso de aplicativos, mas, o uso
daqueles que vão impactar diretamente e negativamente em setores importantes da nossa sociedade, que devem
ser regulamentados”.
De acordo com o autor, hoje pesam sobre os taxistas exigências legais
(autorização e taxas), que não são cobradas dos motoristas de Uber. Essa
situação, segundo ele, cria uma concorrência desleal.
Deputados contra
Os parlamentares aprovaram por
unanimidade o parecer contrário do
relator da proposta, deputado Fá-

bio Sousa (PSDB-GO), que critica o texto por desrespeitar o direito constitucional ao livre exercício profissional.
“As novas formas de trabalho e
de prestação de serviços terão seu
lugar, ainda que os legisladores procurem artificialmente formas de contêlas. O desenvolvimento humano e as
soluções que facilitem a vida do cidadão não serão, jamais, contidos por
iniciativas legislativas”, sustentou.
Tramitação
A proposta ainda será analisada
de forma conclusiva pelas comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática; de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Redação Folha do Motorista RJ

Presidente da Câmara recebe
representação de taxistas
Tema foi a regulamentação para
inibir a concorrência predatória
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu em 23 de agosto uma comitiva composta por taxistas de
várias cidades que pediram a regulamentação da atividade de
modo a inibir concorrência de carros particulares utilizando
aplicativos. No encontro, participaram também integrantes da
Frente Parlamentar em Defesa dos Interesses dos Taxistas.
Maia disse que apoia a votação individualizada do Projeto
de Lei 5587/16, que trata da regulamentação do serviço de táxi
e semelhantes, como o aplicativo Uber, conforme pedido da
categoria. O projeto está apensado ao PL 8085/14, junto com
outras 160 propostas que tratam de assuntos diversos. A intenção da frente parlamentar é negociar com os líderes partidários a tramitação dessa regulamentação em caráter de urgência.
Apesar de apoiar a iniciativa dos taxistas, Maia alertou que o
“grande desafio” da categoria é demonstrar sua qualidade frente às novas opções existentes. “O aplicativo Uber é bom e tem
grande apelo popular, não podemos esconder a realidade. Mas
o melhor caminho é regulamentar, porque não é bom que ele
continue na clandestinidade”, declarou.
Redação Folha do Motorista RJ
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Projeto irá permitir a
renovação
do alvará na
suspensão da CNH
Texto já foi aprovado em primeira
votação na Câmara dos Vereadores
Foto: Mário Sergio de Almeida

O Projeto de Lei (PL) 289/2015
irá permitir que o taxista cumprindo
penalidade por pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) indique um
segundo condutor, preposto ou co-proprietário para a renovação de seu alvará,
até o cumprimento da pena.
Hoje o taxista que estoura a pontuação da CNH pode ter sua habilitação suspensa por até dois anos, ficando impedido de renovar o alvará
e Condutax. Segundo Salomão Pe-

reira, autor do projeto, os taxistas deixam de trabalhar por um período, e
com isso a situação financeira de toda
família fica comprometida.
Salomão, porém, disse que irá solicitar a votação final do texto somente no próximo ano, para que o atual
prefeito não o vete. “Não adianta realizar um trabalho em favor dos taxistas
e o prefeito vetar. Por isso vou aguardar que Haddad deixe a pasta antes
de dar andamento ao assunto”.
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Prefeitura oficializa
o dia da mulher taxista
Foi sancionada pelo prefeito
Fernando Haddad a Lei 16.535, que
altera a Lei 14.485 incluindo o “Dia
da Mulher Taxista” a ser comemorado
anualmente no dia 10 de março. A iniciativa foi do vereador Salomão Pereira, que quis prestar uma justa homenagem àquelas que tanto fazem pela
cidade de São Paulo.
“Há mais de 25 anos que temos
mulheres trabalhando na praça, tomando conta de sua casa e cuidando de
seus filhos e maridos. Conciliar a casa
e ainda trabalhar até dez horas na praça para reforçar o orçamento familiar
não é fácil, e por isso precisamos valorizar o trabalho da mulher taxista”,
afirmou o autor da lei.
Salomão pretende, com a nova lei,
reverter as notícias negativas sobre a
categoria veiculadas nos últimos tempos. “Ano passado homenageamos as
radiotáxis Ligue-Táxi e Vermelho e
Branco com a mais alta horaria da Câ-

mara Municipal: a Salva de Prata. Os
taxistas nunca foram reconhecidos
pelo legislativo municipal”.
“Os taxistas do Ligue-Táxi, primeiro serviço de radiotáxi de São
Paulo, fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos em favor dos
moradores da “Vila Socó”, em
Cubatão, quando ocorreu um grande incêndio no local. Esse tipo de
notícia não foi divulgada na grande
mídia”, lembrou o vereador.
“A radiotáxi Vermelho e Branco,
que possui um dos melhores padrões de atendimento, também foi
homenageada com a Salva de
Prata. O cantor Benito de Paula,
usuário do serviço por anos, foi
um dos que atestaram a qualidade do serviço participando do
evento. Agora, o “Dia da Mulher
Taxista” também fará parte da
história do legislativo municipal”,
afirmou Salomão.

Foto: Divulgação

Na 391ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São
Paulo, que ocorreu em 24 de agosto, foram colocados em
votação 232 Projetos de Lei de todos os vereadores.
Destes, 10 projetos pertencia ao vereador Salomão
Pereira, sendo que sete foram aprovados.
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Só faça inventário de taxista com
advogado especializado na categoria
Optar por fazer inventário de
taxista em advogados que não são
especializados na categoria é sinônimo de grandes prejuízos. Isso
porque erros em inventários podem levar à perda definitiva do
alvará, e a correção de documen-

tos é um procedimento que leva
tempo e dinheiro.
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.
Procure o departamento jurídi-

co da Coopetasp: nossos advogados são especializados em inventários de taxistas, em fórum ou
cartório. O atendimento é realizado para sócios e não sócios, somente com hora marcada.
Rua Napoleão de Barros 20
- Vila Mariana
Telefone: 2081-1015
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Brasil:
Maquininha deposita valor das
orgulho e corridas em conta de outra pessoa
Taxista não consegue receber
estima
corridas que foram pagas por cartão
Nação de criação divina,
De extensão continental,
É aquarela obra-prima,
De formosura sem igual!

Foto: Fabiana Cuba

Seu solo rico e abundante,
Robustece verdes matas;
Sua fauna e flora relevantes,
Unidas a rios e cataratas,
Ideiam Éden aconchegante!
Vulcões, tremores e similares,
A bela Terra Santa desconhece,
Em águas verdejantes dos mares,
Sua vida marinha resplandece!
Índios foram os primeiros,
A habitarem a terra prometida.
Depois vieram diferentes raças,
Almejando melhoras na vida...
Esta nação de criação divina,
É o meu coração, é o meu Brasil!
Dele tenho o orgulho e estima,
Que ilumina e me cora de brio...
Magnificente é sua terra Brasil!
Em mares, matas e cidades,
Embaixo do sempre azul anil,
Seus filhos pacíficos e hospitaleiros,
Comungam, o alegre povo brasileiro!!!
Autor: Manuel de Almeida (Manal)
Poeta e taxista

Desde abril todos os taxistas da
capital paulista são obrigados a aceitar
cartão de crédito e débito para o pagamento das corridas. Por isso, o
taxista Salvador Carlos Migrone fez um

cadastro e optou pela maquininha de
cartão da Rede, mas logo em seguida
desistiu e cancelou sua solicitação. Porém, em junho Salvador recebeu uma ligação em seu ponto oferecendo novamente a maquininha, e decidiu aceitar. Dias depois, recebeu o equipamento também no
ponto e começou a utilizá-lo.
“Eu utilizei a maquininha da Rede
com meus passageiros, e tenho aproximadamente R$ 300 para receber.
Porém, notei que o dinheiro não estava caindo na minha conta corrente.
Quando recebi a fatura da maquininha
percebi que a conta cadastrada não era
minha, e liguei para o atendimento. Eles
me disseram que iriam verificar, mas até
hoje nada”, afirmou o taxista.
Salvador lembra que quando lhe foi
oferecida a maquininha da Rede pelo
telefone do ponto a atendente da empresa já possuía seus dados, porque
que ele tinha adquirido a mesma máquina há um tempo atrás. “Na verdade
ela não confirmou nada comigo,
como endereço ou dados de conta
corrente. Eu confiei porque acreditei que eles estavam com o meu
cadastro em ordem”.

Porém, ao verificar que o dinheiro
não estava sendo creditado em sua
conta, Salvador foi até o banco com
o extrato da Rede em mãos. O gerente verificou no sistema que a conta pertence a um homem chamadoAndré, mas
não passou mais informações por causa
do sigilo bancário. Com isso, Salvador
teve certeza de que o dinheiro estava sendo depositado para outra pessoa.
Desde o dia 1º de julho o taxista
fez inúmeras ligações para o atendimento da Rede, e somente no último
contato foi dado o prazo até 17 de
agosto para que o depósito fosse feito na conta corrente correta. Porém,
Salvador afirma que até o momento a
palavra da Rede não foi cumprida, e
os valores das corridas não foram depositados para ele.
“Quero apenas que eles verifiquem
esse erro e depositem o meu dinheiro.
Possuo todos os comprovantes das
transações feitas na maquininha, e não
é justo aguardar tanto tempo por algo
que tenho direito”, finalizou o taxista.
Nota: A Folha do Motorista tentou
contato com a Rede, mas não recebeu
resposta.

FOLHA DO MOTORISTA

de 06 a 19 de setembro de 2016
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IPEM MARCA DATA PARA
AFERIÇÃO DE TAXÍMETROS
Categorias especial, preto e luxo
deverão mudar a tarifa e aferir taxímetro
Os taxistas das categorias especial, preto e luxo deverão realizar,
entre os dias 29 de agosto a 16 de
setembro, a mudança de tarifa nos
taxímetros nas oficinas credenciadas
pelo IPEM - Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de São Paulo.
De 1º a 23 de setembro, das 8h
às 16h, será realizada a verificação
de taxímetro das categorias especial
e luxo. Já os taxistas da categoria táxi
preto farão a verificação entre 1º de
setembro a 22 de dezembro na sede
do Ipem, na Vila Alpina.
A ação também visa aferir a mudança de tarifa nos veículos, determinada pela prefeitura, para garantir

que o consumidor não pague mais caro
pela corrida. Os taxistas autuados por
trafegar com o taxímetro irregular têm
dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$
500 a R$ 5 mil, dobrando na reincidência.
O taxista deve agendar o horário
de atendimento pelo site do IPEM
(www.ipem.sp.gov.br) e emitir a GRU
(Guia de Recolhimento da União) para
o pagamento da taxa de verificação.
Sem a quitação da taxa e o
agendamento online, a verificação não
será realizada.
Na data da verificação, o taxista ou
responsável pelo veículo deve apresen-

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:03 – Mooca –
Fone: 7853-4196 / 9.8585-5988.
COMPRO CARRO USADO, EM
BOM ESTADO – Waldemar Mendes – Rua: Siqueira Bueno, 2181
– sala:03 – Mooca – Fone: 78534196 / 9.8585-5988.
FAÇO COLOCAÇÃO DE SEGUNDO MOTORISTA – em carro montado – Waldemar Mendes – Rua
Siqueira Bueno, 2181 – sala:03 –
Mooca – Fone: 7853-4196 /
9.8585-5988.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE -Preciso trabalhar urgente!
Tratar Tels: (11) 96828-1200/77264620.
PROCURO 2° MOTORISTA p/ taxi
preto – Urgente, cursado Tratar
Fone: 9.5803-6735 c/ Marcos.
VENDO SIENA 2009 c/ alvará
e ponto Tratar Fone: 9.7237-4973
c/ Marcelo.
ALVARÁ LIVRE - Alugo urgente
Tratar Tel: (11) 7820-4320.

TRANSFIRO ALVARÁ livre Tratar
Fone: (15) 9.8124-8742 (whatsapp)
VENDO TAXI Cobalt 2013, completo
pronto p/ trabalhar c/ ponto Jardins, sou
particular Tratar Fone: 9.8381-8175.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRETratar Tel: (11) 96828-1200/77264620.
PROCURO 2° MOTORISTA para
trabalhar com uma Spin 2013 Tratar
Fone: 9.8200-1164 / 2051-5706.
VENDO GRAND SIENA Tetrafuel
2013/2013, completo e Transfiro
alvará c/ ponto região Central Tratar
Fone: 9.8142-9016 c/ Sebastião.
VENDO COBALT 1.4, completo 14/
15, c/ 39.000Km e Transfiro alvará
c/ prefixo Use taxi, ótimo faturamento
Tratar Fone: 9.6647-2925 (oi ) c/
Augusto. (whatsapp)
VENDO SPIN E PROCURO COPROPRIETÁRIO -Tratar Tel: (11)
7726-4620.
VENDO GRAND SIENA 2014, 1.6,
16v. e Transfiro alvará c/ ponto em
Hosp. Rua Major Maragliano Vl.
Mariana Tratar Fone: 9.8256-0708
(TIM) c/Edmundo.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
p/ trabalhar c/ carro mínimo ano
2012, resd. na região Zn sul/ oeste
Tratar
Fone:
9.9337-5234
(whatsapp) c/ Vanice.
VENDO TAXI Classic 2008 e Transfiro alvará R$ 30.000 + 24x . rodoviária Itanhaém – SP Tratar Fone:
(13) 9.9748-9138.

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 VOYAGE E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels:
(11) 7820-4320/96828-1200.
TRANSFIRO ALVARÁ 2013, Vendo 2 Spin 2013/2014 e 1 Cobalt 16/
16 zero, Procuro co-proprietário Tratar Fone 2236-8709 c/ Wilson.
TRANSFIRO ALVARÁ de taxi privativo Rua Haddock Lobo Tratar
Fone: 3924-4031 / 9.4107-1645
c/ Lia.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
para trabalhar c/ alvará, precisa carro
acima de 2013 Tratar Fone: 9.99726421 c/ Gomes.
TRANSFIRO ALVARÁ c/ ponto no
Jardins, aceito carro ou moto Tratar
Fone: 9.4607-2966 c/ Silva.
VENDO SPACEFOX E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels:
(11) 96828-1200.
PROCURO 2° motorista, tenha carro, c/ ponto Tratar Fone: 9.99535183 c/ Ademar.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
c/ veiculo 2012 Junho, p/ trabalhar
juntos, c/ponto Faria Lima Tratar
Fone: 9.7170-8103 ( vivo) / 9.52750984 ( TIM) c/ Marcelo.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
que tenha carro Tratar Fone:
9.7265-0900 / 9.8162-7977
(whatsapp) c/ Genival.
OFEREÇO-ME c/ 2° preposto ou
2° motorista, resd. própria c/ garagem na Zn Sul Tratar Fone: 9.83003085 c/ Cassio.

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).

tar os seguintes documentos: alvará
dentro do prazo de validade;
certificado de registro e
licenciamento do veículo; certificado
de verificação do IPEM referente ao
exercício de 2015 e/ou 2016 (para os
taxistas que já passaram pela verificação); GRU quitada; comprovante
de endereço e guia de serviço
fornecida por oficina credenciada
pelo IPEM-SP.
Até que o taxímetro seja aferido,
taxista precisará andar com par
de tabelas no carro
Com a mudança das tarifas de táxi
em 24 de agosto o Departamento de
Transportes Públicos – DTP – publicou no Diário Oficial os modelos de
tabelas de conversão de valores que
serão usados até a aferição dos taxímetros. Todos os taxistas das categorias Luxo, Especial e Preto deverão
fixar uma das tabelas no vidro lateral
traseiro esquerdo do veículo, e portar

a outra tabela para informar o passageiro no ato da cobrança.
As tabelas podem ser encontradas no órgão representativo da categoria. Os taxistas que transportarem
passageiros sem portar as tabelas de
conversões estão sujeitos a penalidades, caso sejam flagrados pela fiscalização. Após a aferição dos taxímetros no Ipem os taxistas deverão fixar nos carros o Selo Informativo aos
Usuários de Táxi, também já divulgado pelo DTP.
Táxis Comuns não
terão novos selos
Os táxis comuns, que não sofreram alteração de tarifas, permanecerão com os mesmos Selos Informativos fixados nos vidros. Mesmo com
a mudança sobre a Bandeira 2
opcional, e o fim da cobrança pelo
uso do porta malas, o DTP não irá
fornecer um novo modelo de selo para
a categoria.

Ipem:
Telefones (11) 2024-0483 ou 2154-5065
Rua Secundino Domingues, 415/ 443 - Vila Alpina

Tenha uma câmera
em seu táxi e trabalhe
com segurança
Trabalhar e voltar para a casa em
segurança é o desejo de todos. Para os
profissionais que trabalham nas ruas,
como os taxistas, ter uma câmera instalada no carro traz mais tranquilidade,
para ele próprio e sua família.
De um modo simples e acessível é
possível ter a garantia de não ser vítima
da violência: um celular, com câmera,
capta as imagens de todos que entram
no veículo. As gravações ficam armazenadas em um servidor, e podem ser
solicitadas em caso de necessidade.
Além disso, tudo o que acontece

dentro do carro pode ser acessado
pela internet, pelo taxista ou por seus
familiares. Para garantir a privacidade
o contratante se compromete a não utilizar as imagens, exceto em casos de
violência, (quando as gravações poderão ser entregues à polícia).
Todos os táxis equipados com o
sistema possuem um selo que informa
o passageiro sobre a filmagem. Com
isso, se uma pessoa mal intencionada
entrar no táxi desistirá de cometer um
crime ao saber que seu rosto será identificado com facilidade.

Para instalar ou ser um representante de vendas da câmera de
segurança em outras cidades, entre em contato: (11) 2311-3395
2311-3413 / edson@cerruns.com.br

