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A indústria da multa criada pelo PT irá

oferecer desconto de 40% para quem

solicitar a notificação da infração por meio

eletrônico, e pagar até o vencimento.

A criação do sistema está definida na

Resolução do Contran que entra em

vigor dia 1º de novembro. Pág. 21

A roubalheira da indústria da multa
oferecerá desconto de até 40% em pagamento

“Quem ganhou foi o aplicativo Uber, que

teve uma mídia grátis graças aos protestos

da categoria”, afirmou o taxista João Maria

Pimenta Bastos Filho. Pág. 06

“OS BARULHOS DO ANO PASSADO

EM NADA FAVORECERAM O TAXISTA”

O aplicativo Uber, além de trazer um gran-

de prejuízo aos taxistas, também conseguiu

colocar os principais candidatos a prefeito

de São Paulo ao seu lado. Por isso, é im-

portante eleger um vereador que conhe-

ce a atividade dos taxistas. Pág. 08

Os três primeiros

colocados na disputa à

Prefeitura são

favoráveis ao Uber

Diversos serviços para fa-
cilitar a vida do taxista:
atendimento jurídico, re-
cursos de multas, compro-
vante de renda, isenção de
IPI e ICMS, carta de lucro
cessante. Ligue: (11) 2081-
1015/ 2081-1014. Pág. 10

CARTA de

rendimento: procure

a Coopetasp táxi

branco e preto

R$ 15.606,00

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Trabalhar e voltar para a casa em
segurança é o desejo de todos.
Para os profissionais que traba-
lham nas ruas, como os taxistas,
ter uma câmera instalada no car-
ro 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.

Tenha uma câmera em seu táxi e
trabalhe com segurança

Além disso, tudo o que acontece
dentro do carro pode ser acessado pela
internet, pelo taxista ou por seus fami-
liares. Para garantir a privacidade o
contratante se compromete a não utili-
zar as imagens, exceto em casos de
violência, (quando as gravações pode-
rão 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 iden-
tificado 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

Foto: Mário Sergio de Almeida
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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:

As eleições municipais estão chegando, e eu quero fazer um apelo
aos meus colegas de trabalho: pensem bem antes de votar. Hoje temos
na Câmara Municipal um vereador que nos defende há anos, mesmo
antes de ser eleito para esse cargo. Se as coisas estão difíceis hoje,
imagine se não tivermos uma representação política.

Não podemos nos deixar levar por promessas ao vento, ou por dis-
cursos acalorados que nada acrescentam. Não será através de gritos e
teatro que vamos ganhar essa batalha contra os aplicativos que levaram
nossa renda e nossos passageiros. Tudo precisa ser resolvido por mei-
os políticos, através de pessoas sérias que realmente se interessam pe-
los taxistas.

Agora é o momento de não sermos enganados. Por isso, pesquise e
veja quem mais trabalhou pelos taxistas na Câmara Municipal, com vá-
rios projetos apresentados e outros já aprovados. Precisamos ser inte-
ligentes para não sermos extintos.

M. M. S. – taxista

O aplicativo 99 não atende mais Salvador (BA) no escritório no
bairro de Amaralina e nem no Shopping Iguatemi. A bola de neve está
se formando. Para quem faz corrida com voucher fiquem de olho. Eles
já saíram de Salvador, e isso pode ser um golpe. Nós vamos reclamar a
quem?

Um funcionário da 99 do Shopping Iguatemi chegou para trabalhar
esta manhã e percebeu que sua caixa de e-mail estava fora do ar. Rece-
beu a informação que estava demitido, e foi orientado a se dirigir até o
Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luiz Eduardo Maga-
lhães, e lá teria que aguardar uma representante da 99, que chegaria em
um voo, para assinar sua demissão.

Taxista A45 94 – Salvador (BA)

A 99 fechou seu escritório em Belo Horizonte, dando prejuízos a
muitos taxistas. Eu tinha mais de R$ 300 para sacar no meu cartão da
99, e não consegui sacar e nem fazer compras porque o cartão está
bloqueado.

Gleidson – taxista de Belo Horizonte (MG)
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Com o propósito de aumentar o
número de passageiros para o servi-
ço de táxi o vereador Salomão Pe-
reira apresentou o Projeto de Lei (PL)
166/2015, que autoriza os táxis a cir-
cular nas faixas de ônibus 24 horas,
com ou sem passageiros, e nos cor-
redores 24 horas, com passageiros,
incluindo os Táxis Pretos. A Prefeitu-
ra, ao ser consultada para dar um
parecer sobre o texto, antecipou o
assunto por decreto.

Mesmo com a permissão dada
aos taxistas pela atual administração
municipal, Salomão irá permanecer

Uso de faixas e corredores
é projeto do vereador Salomão

com o projeto na Câmara para ser
votado. Segundo o vereador, é impor-
tante que os taxistas tenham o respal-
do de uma lei, já que um decreto pode
ser revogado a qualquer momento.

Salomão apresentou, em 18 meses
de mandato, mais de 80 projetos em
favor dos taxistas e da população da
cidade. É de sua autoria também o PL
150/2015, que multa em R$ 3.800 o
condutor de carro particular que for
flagrado trabalhando na atividade do
taxista, e em R$ 28 mil os estabeleci-
mentos comerciais que utilizarem esse
tipo de transporte.

Foto: Mário Sergio de Almeida

O serviço de táxi vive seu pior
momento. Todo barulho realizado por
um político no ano de 2015 apenas
nos prejudicou. Quem ganhou com
isso foi o aplicativo Uber, que teve
uma mídia grátis. Quem usava diaria-
mente o serviço de táxi passou a usar
o Uber, até mesmo por represália aos
taxistas que protestavam pela cida-
de. A categoria foi usada por um po-
lítico que faz teatro para aparecer.

No meu ponto de vista tudo co-
meçou quando um vereador apresen-
tou um projeto proibindo os
aplicativos. O certo seria a regu-
lamentação de todos os apps ten-
do os  taxis tas  como seus
prestadores de serviço.

Não é o aplicativo que está irre-
gular para ser proibido, mas sim o
serviço prestado por ele. O projeto
que o proibiu, e acabou sendo sanci-
onado pelo prefeito Fernando
Haddad, nos prejudicou ainda mais,
porque deu margem para que outro
vereador apresentasse projeto em
favorecimento do Uber, colocando a
opinião pública contra nós.

O vereador Salomão tentou rever-
ter a situação quando apresentou o
projeto 243/2015, regulamentando
os aplicativos remunerados em nossa
atividade, que também foi sanciona-

“Os barulhos políticos realizados ano
passado só prejudicaram os taxistas”

Por: João Maria Pimenta Bastos Filho

Coordenador de ponto na Avenida Ipiranga

do pelo prefeito como a Lei Municipal
16.345. Tínhamos essa lei a nosso fa-
vor, mas, por outro lado, tínhamos tam-
bém a lei que proibia o aplicativo.

Em função de uma lei mal elabora-
da hoje temos um decreto do prefeito
que regulamenta o aplicativo UBER e
uma liminar que proíbe a apreensão de
carros particulares transportando pas-
sageiros. Pergunto aos amigos taxistas:
em que nos favoreceu todo aquele ba-
rulho? Em nada! Apenas nos prejudi-
cou, com o afastamento do passagei-

ro do serviço de táxi.
Ir contra os aplicativos é impos-

sível, porque hoje tudo se faz com
essa ferramenta eletrônica. Mas
agora é a hora de nos unirmos para
reverter esse quadro no próximo
ano, e defender os interesses de
nossa categoria. Estamos em um
período eleitoral, e a escolha do
candidato a prefeito fica a critério
de um. Todos já se declararam fa-
voráveis ao aplicativo Uber, deixan-
do o serviço de táxi para uma se-

gunda etapa. Já o vereador que nós
escolhermos precisa trabalhar com
o prefeito eleito, seja ele qual for.

Nenhum vereador na Câmara
Municipal tem conhecimento da ati-
vidade do taxista como Salomão
Pereira. Apenas após a sua che-
gada outros vereadores come-
çaram a se intitular como “de-
fensores da categoria”. Porque
antes eles nada fizeram? Pense
com cautela e escolha quem verda-
deiramente nos representa.
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O aplicativo Uber, além de trazer
um grande prejuízo no faturamento dos
taxistas, também conseguiu colocar os
principais candidatos a prefeito de São
Paulo ao seu lado.

O primeiro colocado na disputa
para a Prefeitura, Celso Russomano,
afirmou em entrevista que, se eleito, irá
regulamentar os aplicativos, e a popu-
lação terá o direito de escolher entre o
Uber e o serviço de táxi. Diferente do
que é dito por redes sociais,
Russomano não é contra os apps, mas
pretende legalizá-los e permitir seu fun-
cionamento na cidade.

Marta, a segunda colocada segun-
do pesquisas eleitorais, declarou na TV
que irá permitir o funcionamento dos
aplicativos como o Uber e, para com-
pensar o prejuízo dos taxistas, acaba-
rá com as taxas cobradas pela prefei-
tura. A candidata não leva em conta,
em sua decisão, que em pouco tempo
o Uber irá crescer mais do que o ser-
viço de táxi, e a frota de táxi ficará
sucateada.

O candidato João Doria, empata-
do tecnicamente em segundo lugar com
Marta, também se colocou favorável

Os três primeiros
colocados na disputa

a prefeito são
favoráveis ao Uber
Celso Russomano, Marta e João Doria

fizeram declarações favoráveis ao Uber

ao Uber, assegurando a regulamenta-
ção dos aplicativos. Doria afirmou que
possui muito respeito pelo serviço de
táxi, mas irá regulamentar os
aplicativos também citando o direito
de escolha da população.

Os candidatos não levaram em
conta o Código de Trânsito Brasilei-
ro, que em seu artigo 135º diz que o
transporte remunerado de passagei-
ros só será permitido na categoria alu-
guel. Os taxistas também têm ao seu
lado a Lei Federal 12.468 (com texto
elaborado pelo vereador Salomão
Pereira), que assegura a exclusivida-
de dos taxistas na atividade de trans-
porte remunerado.

Diante dessas informações, os
taxistas precisam pensar quem esco-
lherão para o cargo de prefeito da ci-
dade de São Paulo nas próximas elei-
ções. Além disso, a escolha do vere-
ador é imprescindível para que a ca-
tegoria tenha um representante na
Câmara Municipal. Um vereador que
conhece os interesses dos taxistas
pode ajudar o prefeito eleito a tomar
decisões mais acertadas.

Redação Folha do Motorista

A vida dos taxistas nunca foi fácil. Trabalhar durante horas em meio

ao trânsito caótico de São Paulo, atender bem passageiros com todos

os tipos de problemas e humores, aguardar por anos um reajuste insufi-

ciente para cobrir as perdas com a inflação e pagar taxas e mais taxas

para a administração pública. Porém, tudo deu uma reviravolta quando

os aplicativos de “carona remunerada” entraram no mercado, algo

impensável até então.

Mesmo sem alardes os apps, tendo o Uber seu mais famoso repre-

sentante, chegaram e tomaram um espaço antes exclusivo dos táxis. Os

profissionais taxistas se viram em meio a uma concorrência predatória,

já que bancados por grandes aportes financeiros os aplicativos se per-

mitem tarifas cada vez menores conquistando o passageiro pelo bolso.

De uma hora para outra a profissão taxista se viu ameaçada. Os mais

pessimistas deram até prazo para que os táxis deixassem de existir, e

vaticinaram que o transporte individual remunerado de passageiros se-

ria tarefa dos aplicativos. Porém, essa não é a primeira vez na história

que uma profissão se sente ameaçada pelo advento da tecnologia.

O importante é que as previsões não estão se confirmando. Com seu

poder de adaptação os homens se adéquam às situações para sobreviver,

e assim têm sido com a profissão de taxista. Através de mudanças na

estrutura do serviço, como o não pagamento de taxa de 50% para via-

gens intermunicipais, descontos e bandeira dois opcional, os táxis es-

tão pelas ruas.

A situação não é a ideal, mas é a possível. Em meio à chegada dos

apps juntou-se também a maior crise política e econômica da história

do Brasil, o que agravou a situação. Porém, já com sinais de recupera-

ção, a economia brasileira trará novo fôlego para todos, inclusive aos

taxistas. Então vamos tratar o momento com otimismo, imaginando

maneiras de se reinventar e se adaptar. E vamos votar certo no próximo

dia 2 de outubro, para que ventos melhores soprem de vez.

A resistência taxista

em meio ao caos
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Se a empresa que você atende exige nota fiscal

eletrônica, procure a Coopetasp.

Nota Fiscal Eletrônica

COOPETASP:

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 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

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

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 especia-

lidades, 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).

a serviço dos taxistas
Serviço de carta de

rendimento

e lucro cessante na hora
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Taxista escreve livro sobre depressão e ajuda
passageiros com mesmo problema

A Folha do Motorista conta histórias emocionantes, engraçadas, perigosas e inacreditáveis dos taxistas de São Paulo.HISTÓRIAS DA PRAÇA

Após sofrer três assaltos em um
curto espaço de tempo, o taxista
Jovino dos Santos Coutinho come-
çou a sofrer com os sintomas da de-
pressão, síndrome do pânico e an-
siedade. Após vencer esse perío-
do conturbado de sua vida, ele
decidiu escrever um livro contan-
do suas experiências, para mos-
trar às pessoas que é possível dei-
xar a doença para traz.

O livro “Depressão – venci por-
que nunca desisti” foi lançado há um
ano, e relata que, além da ajuda mé-
dica, manter a mente em outro foco é
importante para sair das crises. “A
família é o alicerce de tudo, e é
necessário ter apoio e compreen-
são. Mas é importante também
que a própria pessoa se ajude”,
afirmou o autor.

Durante suas viagens no táxi o as-
sunto depressão sempre surge nas
conversas com os passageiros. A par-
tir daí Jovino viu uma oportunidade
para ajudar as pessoas que passam
pelo mesmo problema, mas não sa-
bem como buscar ajuda. “Eu conto
minha experiência de vida, e afirmo
que é possível sair da depressão. Já
auxiliei 14 pessoas nessas condições,

Ele já chegou até a pagar consulta

médica de pessoas que precisavam de ajuda

entre passageiros do meu táxi e co-
nhecidos”.

O taxista, além de falar sobre a sua
própria depressão e de como a supe-
rou, também indica o médico que o
tratou e, em alguns casos, pagou a pri-
meira consulta para quem precisava.
“Eu sei o que é a depressão, e por isso
faço o que posso para ajudar. Meu

médico também é um profissional ma-
ravilhoso, e já chegou a atender paci-
entes que eu indiquei de graça”, lem-
brou Jovino.

Vítima de depressão, a filha de uma
de suas passageiras chegou a trancar
a faculdade, não saía mais de casa e
tinha que ser auxiliada por sua mãe até
nas tarefas mais simples, como tomar

banho. Em uma conversa no táxi
Jovino indicou seu médico e hoje co-
memora a cura da jovem. “Hoje ela
voltou para a faculdade, está traba-
lhando e vivendo normalmente. Isso
é o que me motiva a continuar”.

Jovino acredita que essas conver-
sas sobre depressão com seus pas-
sageiros acontecem porque as pes-
soas se sentem mais confortáveis em
se abrir com alguém que já passou
pela mesma experiência. A depressão,
segundo ele, ainda é cercada pelo pre-
conceito, e muitas vezes a própria famí-
lia não leva a sério os sintomas, e não
dão o apoio necessário ao doente.

O taxista escritor pretende conti-
nuar trabalhando na praça, mas não
vai deixar de escrever. Prova disto é
que seu segundo livro está em fase
final de produção, e será lançado an-
tes do final desse ano. “Meu próximo
livro será uma homenagem aos pro-
fessores, mostrando mestres impor-
tantes da história do Brasil como re-
ferência para os professores de hoje”.

Livro: Depressão – venci porque

nunca desisti

Pode ser adquirido no site da

Livraria Cultura e da Editora

Zagodoni

Foto: Fabiana Cuba

DIÁRIO OFICIAL DE 09/09/16
Portaria nº 184/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca CHEVROLET, Modelo SPIN,
Versão 1.8 L MT LS E, Código
DENATRAN 104665 para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias, Comum, Comum Rádio e
Especial. O veículo especificado fica
BLOQUEADO para a prestação de
serviço de táxi nas demais categorias,
e deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

Veículos homologados para o serviço de táxi em SP
Antes de adquirir seu carro zero

quilômetro, verifique sempre a homologação
A cada edição a Folha do Motorista publica os últimos veículos homologados para o serviço de táxi da capital paulista.

A lista completa de homologações pode ser consultada na sede do Departamento de Transportes Públicos - DTP, pessoalmente.

DIÁRIO OFICIAL DE 10/09/16
Portaria nº 183/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca CHEVROLET, Modelo PRIS-
MA, Versão 1.0 MT JOYE, Código
DENATRAN 158000 para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias, Comum e Comum Rádio
no Município de São Paulo. O veícu-
lo especificado fica BLOQUEADO
para a prestação de serviço de táxi
nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previs-

tos na legislação vigente.
DIÁRIO OFICIAL DE 13/09/16
Portaria nº 188/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca TOYOTA, Modelo ETIOS, Ver-
são SD PLT 1.5 AT, Código DENATRAN
114878 para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros –
Modalidade Táxi, nas Categorias, Co-
mum, Comum Rádio no Município de São
Paulo. O veículo especificado fica BLO-
QUEADO para a prestação de serviço
de táxi nas demais categorias, e deverá
atender aos demais requisitos previstos

na legislação vigente.
Portaria nº 189/2016 - DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo da

Marca TOYOTA, Modelo ETIOS, Ver-
são HB PLT 1.5 AT, Código
DENATRAN 114871 para a prestação
do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi, nas
Categorias, Comum, Comum Rádio no
Município de São Paulo. O veículo espe-
cificado fica BLOQUEADO para a pres-
tação de serviço de táxi nas demais cate-
gorias, e deverá atender aos demais requi-
sitos previstos na legislação vigente.



FOLHA DO MOTORISTA  Página 13de 20/09 a 03 de outubro de 2016



FOLHA DO MOTORISTA Página 14 de 20/09 a 03 de outubro de 2016

Se você trabalhou com carteira assinada nos anos 1999 a 2013, tem
conta vinculada ao FGTS ou foi dispensado e recebeu seus direitos, você
pode solicitar a correção do FGTS na ordem de 88% devido pela Caixa
Econômica Federal.
A Ação contra a Caixa é individual.
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato
do FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade
(atrás do Fórum João Mendes).

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR

 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma

ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

A fidelidade aos anunciantes

da Folha do Motorista

rende prêmios!

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

Basta realizar qualquer serviço ou
adquirir produtos, inclusive seu carro

A Folha do Motorista e seus anunciantes se uniram para

premiar os taxistas e valorizar a profissão

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Mário Sergio de Almeida
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Optar por fazer inventário de
taxista em advogados que não
são especializados na categoria
é sinônimo de grandes prejuízos.
Isso porque erros em inventári-
os podem levar à perda definiti-
va do alvará, e a correção de
documentos 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 trans-
ferência de alvará deve ser feita em
até três anos; depois desse tempo o
alvará entra em processo de caduci-

Erros em inventário
podem levar à

perda do alvará

dade. Para antecipar a transferência o
advogado, após dar entrada no inven-
tário, pode solicitar ao juiz um alvará
judicial.

Procure o departamento jurídico da
Coopetasp: nossos advogados são
especializados em inventários de
taxistas, em fórum ou cartório. O aten-
dimento é realizado para sócios e não
sócios, somente com hora marcada.

Rua Napoleão de Barros 20 - Vila Mariana

Telefone: 2081-1015

Foto: Mário Sergio de Almeida
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     Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Ingredientes:
1 embalagem de biscoito Maizena
4 ovos
1 xícara (chá) de creme de leite
½ xícara (chá) de margarina derretida
1 colher (sopa) de baunilha
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
2 xícaras (chá) de açúcar
2 colheres (sopa) de chocolate em pó
1 colher (chá) de sal
1 colher (chá) de bicarbonato de sódio
1 colher (sopa) de fermento em pó
1 xícara (chá) de gotas de chocolate
2 colheres (sopa) de açúcar de confei-
teiro

Muffins de chocolate

Modo de Preparo
Em uma tigela média, junte os ovos, o creme de leite, a margarina e a baunilha.
Mexa delicadamente e reserve. Leve o biscoito ao processador e bata até
obter uma farofa. Em uma tigela funda, junte a farofa de biscoito, a farinha de
trigo, o açúcar, o chocolate em pó e o sal. Misture bem, faça uma cova no
centro e acrescente os ingredientes líquidos já misturados.
Dilua o bicarbonato de sódio em ½ xícara (chá) de água morna, adicione na
massa, acrescente o fermento em pó e ½ xícara (chá) de gotas de chocolate,
mexa bem até envolver todos os ingredientes.
Despeje em forminhas untadas com manteiga ou margarina e enfarinhadas.
Decore por cima com as gotas de chocolate restante e leve ao forno médio
(180ºC) por cerca de 40 minutos. Retire do forno, espere amornar e decore
com açúcar de confeiteiro.

Foto: Divulgação

O médico perguntou:

Por que você tomou a medicação

às seis da manhã se eu disse

para tomar às nove?

Doutor, era pra ver se eu conseguia

pegar as bactérias de surpresa.
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Aplicativo mostra onde estão as

vagas de estacionamento na cidade

Lançado em 09 de setembro o
aplicativo Parknet traz um mix de ser-
viços para auxiliar idosos e pessoas
com deficiência. A principal função do
app é a de encontrar vagas de esta-
cionamento reservadas para esse pú-
blico nas ruas da cidade, mas tam-
bém há a possibilidade de denunciar
carros estacionados indevidamente
nesses locais.

Todas as 3.287 vagas públicas
destinadas a idosos e pessoas com
deficiência são mapeadas e localiza-
das pelo Parknet. O aplicativo per-
mite que o usuário trace uma rota até
o local de estacionamento desejado,
notifique a CET sobre vagas ainda
não mapeadas e realize denúncias
com relação a vagas ocupadas de
forma irregular.

Multas de estacionamento

irregular em vagas especiais

também serão aplicadas dentro

de estabelecimentos particulares

Hoje a CET (Companhia de En-
genharia de Tráfego) aplica multas em
carros estacionados irregularmente
em vagas especiais de áreas públicas.
Em estacionamentos privados de

App ajuda idosos e

deficientes a

encontrar vagas

de estacionamento

reservadas em vias

públicas

shoppings, mercados e outros, as
multas só podem ser dadas quan-
do há uma denúncia. Porém, a par-
tir de 1º de novembro haverá a fis-
calização e aplicação de multas
também em locais privados.

Uma nova norma do Denatran (De-
partamento Nacional de Trânsito) per-
mitirá que os agentes da CET fisca-
lizem e punam os infratores que es-
tacionarem em vagas para idosos e
deficientes em estabelecimentos
particulares. Hoje a infração é
considerada grave, com multa de R$

127,69 e perda de cinco pontos na car-
teira de habilitação. Porém, a partir de
novembro, a multa será gravíssima, no
valor de R$ 293,47.

Outras multas também terão aumen-
to em novembro. A punição para o
motorista que for flagrado falando ou
“manuseando” o celular passará de
média para gravíssima – ou seja, de R$
85,13 para R$ 293,47.  Vale ressaltar
que mandar mensagens de texto ou
olhar para o telefone ao volante já será
passível de multa.

Uma nova categoria de multas,

chamadas de infrações gravíssimas
com multiplicador de 10 vezes, tam-
bém começarão a ser aplicadas em
novembro. Quem disputar rachas
ou forçar ultrapassagem em es-
tradas pagará R$ 2.934,70. Se
r ecusa r  a  f a ze r  t e s t e  de
bafômetro, exame clínico ou pe-
rícia para verificar presença de
álcool ou drogas no corpo tam-
bém será infração gravíssima, e
em caso de reincidência em me-
nos de 12 meses, a multa será do-
brada, chegando a R$ 5.869,40.

Foto: Mário Sergio de Almeida
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“Com certeza existe uma indústria
da multa em São Paulo, e todas as
vezes que fui autuado foi por abuso
de poder dos agentes da CET (Com-
panhia de Engenharia de Tráfego)”.
A afirmação do taxista Edson Diniz
Galleazzi tem peso, já que vem de um
profissional que trabalha diariamente
no trânsito e vivencia o aumento do
número de multas na cidade.

A última situação vivida pelo
taxista aconteceu em 08 de agosto,
na Rua José Paulino, no bairro do
Bom Retiro. “Eu deixei meus passa-
geiros fazendo compras e estacionei
em uma vaga de Zona Azul com o
cartão. Faltando alguns minutos
para vencer o prazo do estacio-
namento os passageiros me liga-
ram e combinaram de me encon-
trar mais à frente. Saí da vaga e,
quando notei, uma agente da CET,
que estava dois carros atrás, esta-
va anotando minha placa”, afirmou.

Edson relembra que a agente não
chegou perto de seu carro, e apenas
anotou a placa de onde estava. Por
isso, ele tem certeza de que ela não

Taxista afirma: existe uma
indústria de multas em SP

Taxista foi multado mesmo estando com cartão

de Zona Azul no carro, dentro da validade

viu o cartão de estacionamento no car-
ro, e muito menos conferiu que ele ain-
da estava dentro do limite de tempo.
“Naquela hora eu fui embora, mas não
quis acreditar que havia sido multado
nessa situação. Só tive certeza quando
recebi a carta em casa”.

O taxista já recorreu da multa, e diz
estar acostumado com essa rotina. “Eu
sempre recorro das multas porque em
todas as situações percebo que há
um abuso por parte dos agentes da
CET. Esse ano já ganhei dois re-
cursos, e espero que esse recurso
também seja deferido. Eu já fui mul-
tado até no corredor de ônibus. É
injusto o que fazem”.

Segundo o taxista a próxima admi-
nistração municipal precisa fazer mo-
dificações na estrutura da CET e trei-
nar melhor os seus agentes, que hoje
têm metas de autuações a cumprir. “Eu
acredito que fui vítima de agentes da
CET porque eles precisavam entregar
uma determinada quantidade de mul-
tas para a sua chefia. Não há outra
explicação”.

Com ponto no Shopping JK, Ed-

son lembra que ações que deveriam ser
desempenhadas pelos agentes da
Companhia são deixadas de lado, en-
quanto as multas só crescem na ci-
dade. “O prolongamento de nosso
ponto fica em frente ao Parque do
Povo, e está devidamente sinaliza-
do. Mas, aos finais de semana, car-
ros particulares ocupam nossas va-
gas e a CET não aparece. Um

agente já chegou a me falar que
eles não atendem nossos chama-
dos porque no local moram mui-
tas pessoas importantes, que não
gostam de ser importunadas”.

A CET não respondeu à Folha
do Motorista sobre a multa apli-
cada indevidamente ao taxista, e
nem sobre a falta de fiscalização
nos arredores do Parque do Povo.

Foto: Fabiana Cuba

DIÁRIO OFICIAL DE 09/09/16
Portaria nº 181/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº

1212 (C.L.P. 12.04.017-7) para es-
tacionamento de táxi, categoria co-
mum, na Rua Domingos de Moraes,
lado par, passando a operar com 2
segmentos da seguinte forma: 1º Seg-
mento: na Rua Domingos de Moraes,
lado par, entre a Avenida Conselhei-
ro Rodrigues Alves e a Rua Joaquim
Távora, perfazendo 10 metros de
extensão útil, capacidade para 2 va-
gas, delimitadas pelas placas (início)
e (término) que regulamenta a “Proi-
bição de Estacionamento”: 2ª a 6ª 06
– 09h e 17 – 20h; 2º Segmento: tam-
bém na Rua Domingos de Moraes,
lado ímpar, entre a Rua Tamoio e o
Largo Dona Ana Rosa, com 37,7

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:

metros de extensão, ressalvados 6,4
metros para a guia rebaixada, perfa-
zendo 31,3 metros de extensão útil e
capacidade para 6 vagas; Extensão
Total: 41,3 metros; Capacidade Total:
8 vagas. Índice de Rotatividade: 2,5
carros por vaga: Total de
Permissionários: 20 carros.

Portaria nº 182/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Livre (C.L.P.

12.08.501) para estacionamento de
táxi, categoria comum rádio, na Ave-
nida Aratãs, entre a Avenida Moreira
Guimarães e a Rua Uiapichana, com
10 metros de extensão, capacidade
para 2 vagas.

DIÁRIO OFICIAL DE 10/09/16
Portaria nº 185/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto nº 3066 (C.L.P.

20.10.074) para estacionamento de

táxi, categoria comum, na Rua Padre
Pereira de Andrade, lado par, altura do
nº 342, entre a Rua Buriti e a Rua dos
Escultores, com 15 metros de exten-
são, capacidade para 3 vagas, índice
de rotatividade igual a 3 carros por
vaga totalizando 9 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 13/09/16
Portaria nº 186/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº

3065 (C.L.P. 01.06.029) para estaci-
onamento de táxi, categoria comum, na
Desembargador Eliseu Guilherme, lado
ímpar, entre a Rua Antonio Nascimen-
to Moura e a Avenida Bráz Leme, com
20 metros de extensão, capacidade
para 4 vagas, índice de rotatividade
igual a 3 carros por vaga, totalizando
12 veículos.

Portaria nº 187/16 - DTP. GAB.

Estabelece o Ponto Livre (C.L.P.
24.02.511) para estacionamento de
táxi, categoria comum rádio, na Rua
Quatorze de Julho, na continuação
do lado par da Rua São Domin-
gos, entre a Rua Conselheiro
Ramalho e a Rua São Domingos,
com 70 metros de extensão, ca-
pacidade para 14 vagas.

DIÁRIO OFICIAL DE 15/09/16
Portaria nº 190/16 - DTP. GAB.
Transfere o ponto nº 2129 (C.L.P.

20.10.012-4) para estacionamento
de táxi, categoria comum, na Rua
Tomé de Souza, do lado ímpar para
o lado par, entre a Rua Pio XI e a
Avenida Mercedes, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas, ín-
dice de rotatividade igual a 0,67 carros
por vaga, totalizando 2 carros.
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Taxista alerta: “Não comprem bateria dessa marca para não ficar no prejuízo”

O taxista Tristão Neres da Frota,

taxista há 26 anos, adquiriu uma bate-

ria da marca BRM em 02 de abril. No

começo de setembro, ao rodar pelas

ruas trabalhando, seu carro apresen-

tou problemas repentinamente e o

taxista percebeu que a bateria tinha pa-

rado de funcionar. Como estava dentro

do prazo de garantia de um ano ele ima-

ginou que a situação seria facilmente re-

solvida, mas estava enganado.

De volta à loja onde comprou a

bateria, Tristão foi informado pelo ven-

dedor que a marca BRM não estava

mais sendo comercializada por eles.

De acordo com o vendedor muitos mo-

toristas reclamaram da mercadoria, e

para evitar maiores transtornos a loja

decidiu não mais oferecer o produto.

Taxista adquiriu uma bateria da marca BRM que deu problemas após

cinco meses de uso. Empresa não se responsabilizou pelo prejuízo.

Sendo assim, o taxista foi orientado a

procurar a matriz da marca.

“Na matriz fui informado que eu

deveria ter feito uma manutenção de 40

em 40 dias na bateria, e como não fiz

isso perdi a garantia, e eles não iriam se

responsabilizar pela troca do produ-

to. O problema é que quando com-

prei a bateria não fui informado so-

bre essa manutenção periódica, e em

todos os meus anos como motorista ja-

mais comprei uma bateria que preci-

sasse desse tipo de acompanhamento.

Achei um absurdo”, afirmou Tristão.

O laudo técnico, expedido pela ma-

triz, mostra que o produto apresentou

sobrecarga, mas que não tinha defeito

de fabricação. Com a recusa sobre a

troca, o taxista foi obrigado a comprar

uma bateria de outra marca, gastando

R$ 480, além dos R$ 190 da bateria

BRM que deixou de funcionar.

“Quero apenas alertar os taxistas

sobre essa marca de baterias BRM. Não

sejam levados pelo preço oferecido,

porque no final o prejuízo será maior já

que eles não se responsabilizam pelo

produto que vendem. Eu não fui

avisado sobre essa manutenção, ou

não teria comprado essa bateria”, fi-

nalizou Tristão.

Resposta da empresa

Em nota a empresa Bater-Life Indústria e Comércio Ltda., fabricante da bateria,

informou que o consumidor não observou as determinações técnicas de cuidados com

o produto. Ainda segundo a empresa cada bateria automotiva vai acompanhada de

Certificado de Garantia onde constam as medidas a serem observadas pelos clientes

para que o produto mantenha a funcionalidade durante sua vida útil. O principal cuida-

do que o consumidor deve ter é com a realização das revisões a cada período, conforme

consta no Certificado que acompanha o produto.

Neste caso, após a reclamação do consumidor houve a constatação de que o produto

não havia sido submetido às revisões necessárias e determinadas no Certificado de

Garantia. Diante desta situação, considerando que não se trata de problema de fabrica-

ção do produto, houve a negativa em conceder a garantia em favor do consumidor.
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Um novo sistema de aviso
de multas pode fazer o moto-
rista economizar até 40%. O
Sistema de Notificação Ele-
trônica, criado pelo Conselho
Nacional de Trânsito
(Contran), permitirá que o
condutor receba a notificação
de infração por e-mail ou men-
sagem de texto no celular.
Com isso, se não houver re-
curso, o pagamento da multa
poderá ser de apenas 60% até
o vencimento.

A criação do sistema está
definida na Resolução 622 do
Contran que entra em vigor em

Notificação de multa
por meio

eletrônico dará
desconto de 40%

Novo sistema ainda será implantado, e não

tem data para entrar em funcionamento

1º de novembro, mas ainda
não há data para o efetivo fun-
cionamento. O Ministério das
Cidades afirmou, em nota, que
a redução dos custos com o
envio e na utilização de papel
será um dos ganhos da nova
norma.

O sistema irá permitir que
o motorista apresente recurso
ou a transferência dos pontos
para outro condutor por meio
de um link na própria mensa-
gem recebida. Porém, os mo-
toristas ainda terão a opção de
continuar a receber as multas
em papel, pelos Correios.
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Estamos passando por um momen-
to de incertezas no que diz respeito a
nossa profissão. Somos
desconsiderados pelo poder público,
que nos exige determinados requisi-
tos tais como: alvará, cadastro, visto-
rias, veículos impecáveis, enquanto
que, para outros como o Uber, ne-
nhuma obrigação é exigida.

Sofremos uma concorrência des-
leal e somos vitimados por um capi-
talismo selvagem; hoje o que ganha-
mos mal dá para sobreviver.

Somos obrigados a atender exi-
gências de aplicativos como o 99,
Easy e outros, que através de cam-
panhas maquiam e mentem ao infor-

AMIGO TAXISTA
Evandro E. V. Alves

Taxista há 35 anos

marem aos usuários que concedem
descontos nas corridas, quando na
verdade tal desconto sai única e ex-
clusivamente do bolso do taxista.
Não bastasse isso, ainda avaliam
nossos serviços e ao seu bel prazer
nos ameaçam com punições que
podem chegar à exclusão, caso não
cumpramos as exigências deles.
Fazem-nos adquirir cartões de cré-
dito que para nós de nada servem,
mas para eles e para as instituições
financeiras geram muito lucro.

Não somos contra a concorrência.
Somos contra a deslealdade praticada
pelos aplicativos.

Somos contra o Uber que pratica

preços absurdos e rodam livremente,
sem nenhuma fiscalização por parte do
poder público.

Assim sendo, como forma de
viabilizar a continuidade da pro-
fissão e atrair os passageiros,
hoje tão escassos, sugiro aos
colegas taxistas que conce-
dam um desconto especial
de 30% nas corridas. Cri-
em em seus pontos um Car-
tão Fidelidade para os pas-
sageiros que efetivamente uti-
lizam os pontos e os aplicativos.

Façam a sua propaganda para
atrair novamente os passageiros.
Indiquem no Cartão Fidelidade que
o benefício é válido para aqueles
que ligarem para o ponto. Coloquem
o selo 30% OFF no vidro dianteiro
do seu táxi (isso é autorizado pelo
Departamento de Transportes Pú-
blicos – DTP).

Hoje há nas ruas três veículos Uber
para cada táxi, isso sem falar nos ou-
tros aplicativos, e só com descontos
voltaremos a manter nossos compro-
missos com dignidade. Com essa ati-
tude por parte dos taxistas nossos con-
correntes não suportarão permanecer

rodando com seus carros: apenas a
depreciação do carro chega a 30%
depois de algum tempo, mais o IPVA,
seguro, manutenção, combustível, sus-
tento da família...

Lembre-se: isso é apenas uma ideia
que poderá fazer com que os passa-
geiros voltem a utilizar o serviço de
táxi nos pontos, dispensando a utili-
zação dos aplicativos que tanto nos
exploram.

Participe desse movimento e va-
mos à luta.

Fotos: Mário Sergio de Almeida

Transferências de alvará publicadas no Diário Oficial

Diário Oficial de 08/09/16

2016-0.012.771-8 Sebastião Ferreira de
Melo - Transferência de alvará de estacionamento

nº 028.460-20. Deferido.

2016-0.061.873-8 Antonio Luzzi - Transfe-

rência de alvará de estacionamento nº 014.324-27.

Deferido.

2016-0.097.355-4 Olair Silverio Rodrigues
- Transferência de alvará de estacionamento nº

001.772-29. Deferido.

2016-0.125.140-4 Alex Gomes da Silva -

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).

Transferência de alvará de estacionamento nº

041.781-22. Deferido.

Diário Oficial de 10/09/16

2015-0.310.866-6 José Antero da Encarnação
- Transferência de alvará de estacionamento nº

031.562-22. Deferido.

2016-0.018.687-0 Edson de Oliveira Macedo
- Transferência de alvará de estacionamento nº

006.855-26. Deferido.

2016-0.045.061-6 Jaqueline Costa Luccas -
Transferência de alvará de estacionamento nº

024.956-27. Deferido.

2016-0.091.234-2 Janaina Sanches Gomes -
Transferência de alvará de estacionamento nº

000.362-26. Deferido.

2016-0.095.612-9 Carlos Roberto Justo -

Transferência de alvará de estacionamento nº

003.460-20. Deferido.

Diário Oficial de 13/09/16

2016-0.119.387-0 Samuel de Oliveira - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº 026.075-22.

Deferido.

Diário Oficial de 15/09/16

2014-0.303.280-3 Valter José de Novaes -
Transferência de alvará de estacionamento nº

006.159-27. Deferido.

2016-0.036.730-1 Antonio Bento Marques
Silva - Transferência de alvará de estacionamento

nº 007.820-25. Deferido.

2016-0.036.749-2 Irismar de Jesus Santos -
Transferência de alvará de estacionamento nº

040.818-20. Deferido.

2016-0.047.647-0 Luis Fernando Martins da
Silva - Transferência de alvará de estacionamento

nº 041.008-24. Deferido.

2016-0.065.547-1 Francisco Pedrosa
Martins - Transferência de alvará de estaciona-

mento nº 008.444-20. Deferido.

2016-0.090.728-4 João Luiz Ruiz - Trans-

ferência de alvará de estacionamento nº 003.689-

20. Indeferido.

2016-0.092.631-9 Airton Alves Almeida -
Transferência de alvará de estacionamento nº

036.455-25. Deferido.

2016-0.100.027-4 Antonio de Faria Cos-

ta - Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 010.392-29. Deferido.

2016-0.115.325-9 Vanito Gomes Peixo-

to - Transferência de alvará de estacionamen-

to nº 026.495-27. Deferido.

2016-0.133.095-9 Valter Macedo de

Melo - Transferência de alvará de estacio-

namento nº 037.741-20. Deferido.

2016-0.181.198-1 João Luiz Ruiz -

Transferência de alvará de estacionamento nº

003.689-20. Deferido.
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Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIO-
NAIS 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 2° TITULAR / 2°
MOTORISTA – Transferência de
alvará – Consultaria e
Administração. Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno, 2181 –
sala: 3 – Mooca – Fone: 9.8585-
5988 / 9.4714-6922.
COMPRO CARRO USADO, EM
BOM ESTADO – Waldemar
Mendes – Rua: Siqueira Bueno,
2181 – sala: 3 – Mooca – Fone:
9.8585-5988 / 9.4714-6922.
PROCURO CO-TITULAR
URGENTE-Preciso trabalhar
urgente!
Tratar Tels: (11) 96828-1200/7726-
4620.
VENDO COBALT 2015, entrada
R$ 15 mil, mais prestações, para
quem quer trabalhar c/ 2° motorista
Tratar Fone: 9.6295-6565 (oi).
TRANSFIRO ALVARÁ 2013 c/
ponto na Rua Oliveira Dias c/ Rua
Brigadeiro Luiz Antonio e Siena
Tratar Fone: 9.8554-5050
(whatsapp).
VENDE-SE VOLVO NL12360, ano
95 + carreta, graneleira 91, R$ 90
mil ou troco por taxi completo
Tratar Fone: 9.7441-8540 c/ Edu.
VENDE-SE CARRO FOCUS-
2009 ponto prox. há Paulista Tratar
fone: 9.4770-0934 c/ Marcelo.

PROCURO ALVARÁ- vendo Cobalt
2016/2016 e procuro co-proprietário
e transfiro alvará Tratar Fone: 2236-
8709 c/ Wilson.
ALVARÁ LIVRE-Alugo urgente!
Tratar Tel: (11) 7820-4320.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO-
c/ carro 2011 em diante Tratar Fone:
9.8554-5050 (whatsapp).
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO-
c/ carro a partir de 2013 Tratar Fone:
9.6852-0806 (vivo) / 9.6365-6363
(TIM) c/ Israel.
TRANSFIRO ALVARÁ- ponto livre,
para carro a partir de 2014 Tratar
Fone: 9.4781-5051 c/ Robson.
TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE-
Tratar Tel: (11) 96828-1200/7726-
4620.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO-
que tenha carro Tratar Fone: 9.9559-
1171 (whatsapp)
VENDE-SE VW POLO SEDAN- 14/
14 completo, Transfiro alvará c/
ponto em Pinheiros Tratar Fone:
9.4717-7734 c/ Marcio.
PASSO PONTO UMA ADEGA - na
região Vila Jaquará R$ 65 mil, aceito
auto como entrada, motivo doença
Tratar Fone: 9.6294-0355 c/ Gilmar
(whatsapp).
VENDO SPIN E PROCURO CO-
PROPRIETÁRIO -Tratar Tel: (11)
7726-4620.
ALUGO ALVARÁ ponto livre ano
2014 ou procuro 2° motorista p/
alvará livre radio taxi / aplicativo
Tratar Fone: 9.9702-3976
(whatsapp) Particular.

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

OFEREÇO-ME p/ trabalhar c/ 2°
motorista, moro Zn norte-Cantareira,
c/ garagem, experiência 22 anos,
aceito trab ½ período Tratar Fone:
9.4967-8629 (TIM) / 9.7393-6907
(vivo) c/ Luiz Galvão.
VENDO VOYAGE E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels:
(11) 7820-4320/96828-1200.
VENDO TAXI Spacefox , ano 2012
e Transfiro alvará Tratar Fone:
9.4722-7530.
VENDO TAXI Spin LT, 1.8, ano 13/
14 e Transfiro alvará Tratar Fone:
9.9609-4769.
VENDO GRANDSIENA 2014/2015
c/ ponto Perdizes/ Pompeia, procuro
co-proprietário Tratar Fone: 9.7983-
1704 c/ Evandro.
VENDO SPACEFOX E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tels:
(11) 96828-1200.
PROCURO 2° MOTORISTA, que
tenha carro quitado ou entrada, tenho
Voyagem 1.6, 16/17, 0Km p/ troca
Tratar Fone: 9.9395-4729 c/
Reginaldo.
MECANICA GERAL, Elétrica e
Injeção – Preços populares – Rua:
Jeroaquara, 44 Lapa  Tel: 3862-4233.
PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
para trabalhar c/ alvará,  precisa carro
acima de ano 2012 Tratar Fone: 9.
9972-6421 c/ Hilton.
VENDO COBALT 1.4, completo, 14/
15 c/ 41.000km e transfiro alvará c/
prefixo da Use taxi, ótimo faturamento
Tratar Fone: 9.6647-2625 (oi) c/
Augusto (whatsapp).
VENDO OU ALUGO titulo da Ligue
taxi Tratar Fone: 2915-7441 / 9.4731-
1597 c/ Jose.
VENDO VOYAGEM 2016 e transfiro
alvará e alvará Preto Fone: 9.5486-
9577.

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).

IPEM MARCA
DATA PARA

AFERIÇÃO DE
TAXÍMETROS

Categorias especial, preto e luxo

deverão mudar a tarifa e aferir taxímetro

Ipem:
Telefones (11) 2024-0483 ou 2154-5065

Rua Secundino Domingues, 415/ 443 - Vila Alpina

O Ipem já agendou as datas da ve-
rificação de taxímetro na capital
paulista. De 1º a 23 de setembro, das
8h às 16h, será realizada a verifica-
ção das categorias especial e luxo. Já

Na data da verificação, o taxista
ou responsável pelo veículo deve
apresentar os seguintes documentos:
alvará dentro do prazo de validade;

cer t i f icado de  regis t ro  e
licenciamento do veículo; certifi-
cado de verificação do IPEM re-
ferente ao exercício de 2015 e/ou
2016 (para os taxistas que já pas-
saram pela verificação); GRU qui-
tada; comprovante de endereço e
guia de serviço fornecida por ofi-
cina credenciada pelo IPEM-SP.

os taxistas da categoria táxi preto fa-
rão a verificação entre 1º de setembro
a 22 de dezembro na sede do Ipem,
na Vila Alpina.

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 horá-
rio de atendimento pelo site do
IPEM (www.ipem.sp.gov.br) e
emitir a GRU (Guia de Recolhimen-
to da União) para o pagamento da
taxa de verificação. Sem a quita-
ção da taxa e o agendamento
online, a verificação não será rea-
lizada.
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Lei de Campo Grande obriga bares a

incluir telefone de táxi no cardápio

Todos os estabelecimentos que ven-

dem bebidas alcoólicas em Campo Gran-

de, no Mato Grosso do Sul, estão obri-

gados e incluir em seus cardápios os te-

lefones de cooperativas e centrais de táxi.

A nova lei já está valendo no município,

e tem como objetivo evitar os acidentes

de trânsito causados por embriaguez.
De acordo com a lei o proprietário

do estabelecimento pode optar por in-
formar os telefones dos táxis no cardá-
pio ou ainda em placas, desde que estas
estejam em lugar de grande visibilidade.
Seja nos cardápios ou nas placas, deve-
rão ser expostos os números de dois ser-
viços de táxi diferentes, para que o cli-
ente tenha oportunidade de escolha.

Os estabelecimentos comerciais de-

vem cumprir a lei imediatamente, e em

caso de desobediência flagrada pela fis-

calização terão prazo de 30 dias para se

adequar. Após isso, será aplicada multa

de R$ 1 mil, atualizada anualmente.

Dirigir após beber

pode levar à cadeia

Dirigir um veículo após a ingestão de

Nova lei entrou em vigor para evitar

acidentes por embriaguez ao volante
bebidas alcoólicas é crime previsto

em três leis: no Código de Trânsito

Brasileiro (CTB), na Lei Seca (lei

12.760/ 2012) e ainda na Resolução

432/ 2013, do Conselho Nacional de

Trânsito (CNT). Após a realização

do teste do bafômetro, a pessoa

flagrada com teor alcoólico de até

0,33mg/L está sujeita a sanções ad-

ministrativas. Acima desta marca, o

motorista responderá por crime de

trânsito.

No caso das sanções administrati-

vas, o condutor recebe sete pontos na

Carteira Nacional de Habilitação

(CNH) porque a infração é considera-

da gravíssima, tem o documento reco-

lhido e suspenso o direito de dirigir por

12 meses. Além disso, é multado em R$

1.915,40 e se houver reincidência nos

12 meses após a infração a multa é

aplicada em dobro. Já nos casos em que

o motorista é autuado também por cri-

me de trânsito, a pena pode ir de seis

meses a três anos de prisão.




