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Uber fica sem limite
de veículo: justiça anula lei
e liminar que durou 5 dias

Maestro é afastado
do Theatro por suspeita
de irregularidade
A CPI do Theatro Municipal, que
contou com o vereador Salomão
Pereira (PSDB) entre outros, afastou
o maior esquema de corrupção com
o uso do dinheiro público. Pág. 22

Transferência de alvará:
em um mês gerou mais
de R$ 700 mil para
prefeitura
Os taxistas que precisam realizar
uma transferência de alvará já
sabem que terão que desembolsar
R$ 9.700 mil. Esse é o valor da taxa
cobrada pelo DTP para finalizar o
processo, paga à vista. Pág. 17

Nova geração do Honda
Civic já disponibilizada
aos taxistas

A concessionária Honda Forte,
localizada na Avenida Gastão
Vidigal 2.351, já está com o
novo Honda Civic para atender
os taxistas. A equipe de vendas é
composta por Luiz, Cheila e Kessia.
Pág. 06

Vai financiar o seu
carro O Km, procure
a Coopetasp

O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a Lei Municipal 16.279/2015 e uma liminar que durou
cinco dias, de autoria do vereador Adilson Amadeu. Com a decisão o aplicativo Uber está sem limite
de veículos para fazer concorrência aos taxistas. “Nenhum dos vereadores eleitos têm conhecimento
do que fazer para salvar a categoria”, afirmou o vereador Salomão, que não foi reeleito. Pág. 11

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 rendimento e
lucro cessante, para branco e preto.
Ligue: (11) 2081-1015/ 2081-1014.
Pág. 10
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Veículos homologados para
o serviço de táxi em SP
Antes de adquirir seu carro zero quilômetro,
verifique sempre a homologação
A cada edição a Folha do
Motorista publica os últimos
veículos homologados para o
serviço de táxi da capital paulista.
A lista completa de homologações
pode ser consultada na sede do
Departamento de Transportes
Públicos - DTP, pessoalmente.
DIÁRIO OFICIAL DE 11/10/16
Portaria nº 219/2016 – DTP. GAB.
Aprova a utilização do veículo
da Marca MERCEDES BENZ,

Modelo C 180, Versão TURBO,
Código DENATRAN 161931
para a prestação do Serviço de
Transporte Individual de Passageiros
– Modalidade Táxi, na Categoria
Luxo, no Município de São Paulo.
O veículo especificado já está
homologado para as categorias,
Comum, Comum Rádio, Especial
e Preto, para a prestação de serviço
de táxi. O veículo especificado
deverá atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.
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Mudanças em pontos
de táxi e ressinalização

O Departamento de Transportes Públicos (DTP) divulgou
no Diário Oficial mudanças estruturais em alguns pontos
de táxi da cidade de São Paulo. Confira:
DIÁRIO OFICIAL DE 04/10/16
Portaria nº 213/16 – DTP. GAB.
Estabelece o ponto nº 3069 (C.L.P.
23.08.024) para estacionamento de
táxi, categoria comum, na Rua Cinco,
entre a Avenida Marques de São
Vicente e a Rua Nove, com 25 metros
de extensão, capacidade para 5 vagas,
índice de rotatividade igual a 3 carros
por vaga, totalizando 15 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 07/10/16
Portaria nº 214/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo
nº 3073 (C.L.P. 17.10.093), para
estacionamento de táxi, categoria
Preto, na Rua Castilho, lado impar,
entre Rua Conceição de Monte
Alegre e a Rua George Ohm,
perfazendo 30 metros de extensão
útil, capacidade para 6 vagas, índice
de rotatividade igual a 3 carros por
vaga, totalizando 18 carros.
Portaria nº 215/16 - DTP. GAB.
Diminui o índice de rotatividade
e reduz o espaço físico do Ponto
Privativo nº 3039 (C.L.P. 03.04.051-9)
para estacionamento de táxi, categoria
comum, na Rua Tiers, lado par, entre a
Rua Vitor Hugo e a Rua Alexandrino
Pedroso, que opera com 2 segmentos.
1º Segmento: reduzir 2 vagas na Rua
Tiers, passando a contar com 5 metros
de extensão e capacidade para 1 vaga;
2º Segmento: permanece na mesma
via, Rua Tiers, com 15 metros de
extensão e capacidade para 3 vagas;
Extensão Total do Ponto: 20 metros;
Capacidade do Ponto: 4 vagas; Índice
de Rotatividade do Ponto: 2 carros
por vaga; Total de Permissionários
Autorizados a Operar no Ponto: 8
permissionários.

DIÁRIO OFICIAL DE 12/10/16
Portaria nº 217/16 - DTP. GAB.
Extingue o Ponto Privativo
nº 2420 (C.L.P. 20.12.008) para
estacionamento de táxi, categoria
comum, na Rua Barcelona, entre
a Rua São Romão e a Avenida
Presidente Altino, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas.
DIÁRIO OFICIAL DE 14/10/16
Portaria nº 218/16 - DTP. GAB.
Estabelece o Ponto Livre (C.L.P.
20.12.008) para estacionamento de
táxi, na Rua Barcelona, entre a Rua
São Romão e a Avenida Presidente
Altino, com 15 metros de extensão,
capacidade para 3 vagas.
Portaria nº 220/16 - DTP. GAB.
Diminui o índice de rotatividade
e amplia o espaço físico do Ponto
Privativo nº 1915 (C.L.P. 02.10.011)
para estacionamento de táxi, categoria
comum, na Av. Dr. Antonio Maria Laet,
entre a Av. Tucuruvi e a Rua Paranabi,
para atendimento ao Shopping
Tucuruvi, que conta com 3 segmentos 1º segmento: na Av. Dr. Antonio Maria
Laet, lado par, entre a Av. Tucuruvi
e a Rua Paranabi, com 45 metros de
extensão e capacidade para 9 vagas;
2º segmento: Ampliar o espaço físico
deste segmento situado também na Av.
Dr. Antonio Maria Laet, lado oposto ao
primeiro segmento e contíguo à ilha
central desta avenida, com 45 metros
de extensão e capacidade para 9 vagas;
Segmento Interno: nas dependências do
Shopping Tucuruvi, no estacionamento
que reserva 26 vagas para táxi; Total
de Vagas: 44; Índice de Rotatividade
igual a 1,82 carros por vaga; Total de
permissionários: 80.
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Indicação de condutor infrator pode ser feita pela internet

Proprietários de veículos multados agora podem
indicar quem cometeu a infração pela internet
Desde 08 de outubro os
proprietários de veículos multados
podem usar a internet para indicar
quem dirigia o carro no momento
da infração. Todo o processo,
incluindo o envio de documentos,
pode ser feito de modo eletrônico.
O serviço está disponível no site
da Prefeitura de São Paulo, na
página da Secretaria Municipal de

Transportes (SMT).
No site o proprietário do veículo
se cadastra, preenche o formulário
de indicação de condutor e anexa
documentos (cópia simples da
Carteira de Habilitação ou da
Permissão para Dirigir do condutor
e documento de identidade do
proprietário do veículo).
O prazo para a indicação

de condutor não foi alterado,
e permanece o que consta na
Notificação de Autuação. O
serviço é gratuito, e neste início
está disponibilizado somente para
pessoas físicas.
Ainda é possível indicar o condutor
pelos Correios e nos postos de
atendimento do DSV, como já é feito.
Os postos para o comparecimento
presencial funcionam de segunda
a sexta-feira, das 8h às 18 h, nos
Detrans Armênia, Interlagos e
Aricanduva.
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Nova geração do Honda Civic chega ao mercado para os taxistas
A concessionária Honda Forte,
localizada na Avenida Gastão Vidigal
2.351, disponibiliza um departamento
de vendas voltado diretamente aos
taxistas. A equipe, composta por
Luiz, Cheila e Kessia, é especializada
na atividade do taxista, e está apta a
passar todas as informações sobre
o faturamento de um veículo com
isenção dos impostos, seja para o
taxista ou para o deficiente físico.
“O taxista sempre foi um cliente
preferencial em nossa empresa. A
Honda está sempre inovando seus

produtos e disponibilizando para a
categoria. O novo Honda Civic Geração
10 já está em nossa loja, e a maior parte
dos veículos Honda que rodam na praça
foi adquirido em nossa concessionária”,
afirmou a vendedora Cheila.
Assim que o veículo chega
à Honda Forte, os vendedores
especializados já providenciam a
homologação junto ao Departamento
de Transportes Públicos (DTP),
trazendo mais segurança e
tranquilidade aos clientes.
“O novo Honda já está

“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.

homologado, e estamos aguardando
apenas a tabela de preço da
montadora. Já temos várias unidades
vendidas que serão entregues nos
próximos dias. Nunca deixamos de
atender os taxistas, e temos diversos
modelos de veículos para o serviço
de táxi. Isso demonstra o carinho que
temos por esse segmento”, elogiou
Cheila.
Luiz, vendedor, diz que a principal
missão da Honda é produzir carros com
potência e economia. “O novo modelo
tem classificação A em consumo
de energia. Ele faz, em média, 12
quilômetros por litro de combustível,
dispensando o uso do gás natural para
quem busca economia”, afirmou.
Os veículos Honda têm o menor
custo de manutenção, além de menor
depreciação após anos de uso.
“Mesmo com toda dificuldade que

os taxistas estão enfrentando, eles
não devem aguardar muito para
realizar a troca. É necessário seguir
o período das isenções de dois anos,
ou trocar no máximo a cada três,
para ter a sua ferramenta de trabalho
atualizada e em ordem para atender
os passageiros” orientou o gerente.
“Nossos produtos sempre são
divulgados para os taxistas no jornal
Folha do Motorista, que dedica
suas atividades a essa categoria
há 33 anos. Toda a divulgação
de produto precisa ter sequencia
para ter o resultado refletido em
vendas. A Folha do Motorista é um
veículo que nos atende muito bem,
chegando nas mãos dos taxistas.
Mando um grande abraço para todos
e os convido para vir conhecer o
no vo Honda Civic e fazer um test
drive”, finalizou Cheila.
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DTP emite Portaria
com regulamentação
para pontos de táxis

O futuro da profissão
que precisa se reinventar

Todos os pontos deverão seguir
as normas impostas pelo DTP

motoristas de aplicativos. Aos poucos
eles também estão enxergando que
entraram em um sistema exploratório,
sem direitos e garantias. Podemos
concluir que os únicos felizes com tudo
isso são as multinacionais que viram
no Brasil uma mina de ouro em termos
de mão de obra barata e passageiros
carentes por um pouco mais de atenção.
Para os taxistas, é tempo de
se reinventar. Não com soluções
mirabolantes ou extravagantes,
mas com união e estabilidade. É
preciso resgatar a credibilidade
da categoria para a sociedade,
algo que foi perdido em meio a
manifestações desastrosas que nada
trouxeram de lucro. Os táxis, como
previam os mais pessimistas, não
irão desaparecer: irão ficar cada vez
melhores, guiados por pessoas mais
preparadas de olho no futuro.
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O que os taxistas têm pela frente
é o desafio da mudança. O que
até bem pouco tempo atrás estava
consolidado, firme e inabalável,
perdeu sua estrutura com a chegada
ao mercado dos aplicativos que
prestam serviço de transporte
individual remunerado. A sociedade
passou a olhar para esse sistema
como uma alternativa que nunca
havia sido dada. E por isso a simpatia
pelo novo, pelo moderno...
Já os taxistas se assustaram em um
primeiro momento. O que estava em
jogo era a sobrevivência da categoria,
em meio a uma concorrência desleal
e predatória. Talvez por isso os
profissionais se apegaram tanto aos
aplicativos que optaram por trabalhar
apenas com taxistas, dando a eles
todo o poder de negociar as corridas
e fidelizar os passageiros.
Porém, o tempo mostrou os erros
dessa história. Os aplicativos, que antes
exaltavam os taxistas e os tinham como
“parceiros”, passaram a explorá-los
inescrupulosamente, com taxas cada
vez mais abusivas. Mas agora, com
os passageiros já acostumados a pedir
um táxi pelo celular, como deixar
de atender a essas chamadas mesmo
sabendo do prejuízo?
Olhando também a outra parte,
o desemprego gerado pela crise
econômica brasileira forçou milhares
de pessoas a tentar a sorte como
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O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) emitiu, em 06 de
outubro, a Portaria nº 216/2016,
estabelecendo normas para os pontos
de táxis. De acordo com o órgão a
regulamentação irá contribuir para a
mobilidade urbana com benefícios
para os usuários e taxistas através da
modernização dos serviços. Todos
os condutores de táxis Comum,
Comum Rádio, Especial, Luxo e
Preto estão sujeitos às novas regras.
Segundo a Portaria os pontos
livres poderão ser utilizados por
todas as categorias, observadas as
regras e quantidade de vagas. O
estacionamento nos pontos livres,
porém, só será permitido para o
atendimento ao usuário presencial ou
para aguardar chamada de corrida por
rádio, telefone, celular e aplicativo.
A responsabilidade da sinalização
horizontal e vertical dos pontos
permanece com o DTP, mas pessoas
físicas e jurídicas poderão ser autorizadas
a implantar obras de melhoria onde
está localizado o ponto, bem como de
sinalização, arcando com as respectivas
despesas. A Portaria também abre
espaço para que projetos inovadores
sejam apresentados e realizados, desde
que autorizados previamente.
A Portaria afirma que o condutor
que estiver com o veículo estacionado
na primeira vaga do ponto privativo
deverá, obrigatoriamente, atender
as chamadas nessa ordem: usuário
presente, telefone do ponto e aplicativo.
Porém, será permitido que o taxista saia
de qualquer posição da fila para atender
à uma chamada feita por aplicativo.

O passageiro também poderá optar
por qualquer táxi que esteja na fila,
independente de sua posição.
O DTP poderá punir um taxista
por ato de indisciplina, perturbação
da ordem e desobediência aos
dispositivos legais ou regulamento
do ponto. As penalidades vão desde
advertência, multa, suspensão,
exclusão do ponto até a cassação
do condutax ou do alvará. Para
comunicar o descumprimento das
normas, o canal direto com o DTP é:
dtpsacpontos@prefeitura.sp.gov.br.
Outras medidas da Portaria:
Os pontos privativos deverão
operar diuturnamente, e para isso
o coordenador deverá fazer escalas
de horários e de plantões entre os
permissionários;
O taxista vinculado ao ponto
deverá apresentar-se todos os dias, sob
pena de exclusão por abandono. As
ausências deverão ser comunicadas ao
coordenador, com justificativa;
É proibida a abordagem de
passageiros para influenciar sua
escolha de qual táxi escolher;
Os taxistas deverão entregar
quaisquer objetos esquecidos
pelos passageiros ao coordenador
do ponto, que por sua vez os
encaminhará para o setor de
achados e perdidos do DTP;
A eleição de um coordenador é
obrigatória em todos os pontos, e
todos os taxistas vinculados a um
ponto privativo, independente de
serem titular de alvará, poderão
votar, serem votados e eleitos.
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COOPETASP:
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a serviço dos taxistas
Serviço de carta
de rendimento e lucro
cessante na hora

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.

Diversos serviços

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).

* 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 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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Uber fica sem limite de veículos: justiça
anula lei e liminar que durou 5 dias
Tribunal de Justiça decidiu pela
inconstitucionalidade da lei do vereador Adilson
Amadeu, que proibia o aplicativo Uber
O Tribunal de Justiça de São
Paulo decidiu, em 05 de outubro,
que a lei municipal 16.279/2015
é inconstitucional. De autoria do
vereador Adilson Amadeu, o texto
proibia o uso de carros particulares
cadastrados em aplicativos para o
transporte remunerado individual
de passageiros. Com a invalidação
da lei, aplicativos como o Uber
ficam livres para operar.
O relator da ação de
inconstitucionalidade, desembargador
Francisco Casconi, afirmou em
sua decisão que “a proibição do
aplicativo normativa instituída na
lei municipal impugnada contraria
preponderantemente o livre exercício
de qualquer atividade econômica,
a livre concorrência e o direito de
escolha do consumidor, corolários da
livre iniciativa, mitigando o espectro
de incidência desses valores”.

O decreto 56.981, autorizando os
serviços do Uber e de outros aplicativos
semelhantes foi assinado pelo prefeito
Fernando Haddad em maio deste ano,
mesmo com uma lei que proibia a
atividade. A Prefeitura determinou que
cinco mil carros particulares poderiam
rodar nas ruas, e em contrapartida as
empresas comprariam créditos por
quilômetro rodado.
Ministério Público
já havia declarado
a lei inconstitucional
O Ministério Público de São
Paulo emitiu um parecer em 5 de abril
onde declarou a Lei 16.279/2015
inconstitucional. A ação foi movida
pela Confederação Nacional de
Serviços contra a Câmara Municipal
de São Paulo e contra o prefeito
Fernando Haddad, visando permitir

o uso de aplicativos de transporte na
capital paulista, entre eles o Uber.
Segundo o subprocurador-geral
de justiça que assinou o parecer,
Nilo Spinola Salgado Filho, a Lei
Municipal 16.279 “ao proibir a
prestação de serviço de transporte
privado de passageiros por meio
de aplicativos, criando indevida
reserva de mercado aos taxistas,
acabou por violar a livre iniciativa,
a livre concorrência e o interesse dos
consumidores”.
A Câmara Municipal defendeu
a constitucionalidade da lei com
a justificativa de que o município
tem o poder de legislar acerca do
transporte urbano municipal. Já a
defesa do prefeito argumentou que
os aplicativos prestam serviço de
transporte público individual e não
privado. A Lei Federal 12.468, que
regulamenta a atividade do taxista,
assegura que o transporte individual
remunerado de passageiros é
exclusivo dos taxistas legalizados
nos municípios brasileiros.

Página 11
Lei 16.345, do vereador
Salomão Pereira, prevalece
Atualmente somente a lei 16.345,
de autoria do vereador Salomão Pereira,
prevalece em favor dos taxistas. O texto
regulamenta os aplicativos de transporte
remunerados na atividade do taxista, com
multa de R$50 mil para os apps que não
se enquadrarem na lei, além de multa de
R$ 3.800 mil por veículo, dobrando na
reincidência. Como o Uber não aceitou
trabalhar com táxis, e com o aval da
administração petista continuou a operar
com carros particulares, será necessário
outro projeto de lei regulamentando essa
atividade, de forma que favoreça os taxistas
no presente e no futuro.
A decisão da justiça anula também a
liminar que deu prazo de 30 dias para a
prefeitura informar a quantidade de veículos
cadastrados no Uber e impor um limite de
carros nas ruas. A liminar, intermediada pelo
vereador Adilson Amadeu, durou cinco dias
e não previa punição para o aplicativo Uber
e sim para a prefeitura em R$ 500 mil por
dia em caso de descumprimento.
“O Uber e outros aplicativos estão livres
para continuar operando em São Paulo
sem qualquer punição e limite de veículo.
Os taxistas, por não entenderem o jogo
político, foram enganados. O boato falso
que circulou entre a categoria dizia que
os carros que trabalhavam com o Uber
seriam de placa vermelha após 30 dias, com
multa de R$ 500 mil para o Uber e para a
prefeitura, além de limitar a quantidade de
veículos. Agora os taxistas não têm mais
nada a seu favor, e a situação ficou pior”
lembrou o vereador Salomão.
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Só faça inventário de
taxista com advogados
especializados

de 18 a 31 de outubro de 2016

DTP convoca 6ª lista
de espera dos Táxis Pretos
Taxistas interessados têm até o dia 04
de novembro para comparecer ao DTP

Foto: Mário Sergio de Almeida

Erros em inventários podem
levar à perda definitiva do alvará

Optar por fazer inventário de taxista com advogados que não são
especializados na categoria pode ser sinônimo de grandes prejuízos. Isso
porque erros em inventários podem levar à perda definitiva 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 transferência de alvará deve ser
feita em até três anos; após 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 jurídico 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

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) emitiu um chamado
para que os taxistas que ficaram na
lista de espera do alvará para Táxis
Pretos compareçam ao órgão. Até o
dia 04 de novembro os interessados
devem dar início aos procedimentos
de expedição do alvará e obtenção
da guia de recolhimento da outorga.
Nessa sexta lista foram chamados
1.413 taxistas que participaram do
sorteio. Até o preenchimento total
das cinco mil vagas oferecidas o DTP
continuará divulgando listas de espera.

Os alvarás convencionais e os
exclusivos para mulheres custam
R$ 60 mil. Já os alvarás para
veículos adaptados saem por R$
39.960 mil, para compensar os
custos da adaptação. Esses valores
podem ser parcelados em até 60
meses, com reajuste pela taxa Selic.
No pagamento à vista o taxista tem
desconto de R$ 20 mil reais.
Na página na internet da
Secretaria Municipal de Transportes
é possível consultar a lista dos
convocados para os Táxis Pretos

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados
* 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.

Confira as especialidades atendidas:
* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro
(quando esgotadas as condições
administrativas)
* Causas trabalhistas
* Compra e venda de imóveis
* Danos morais
* Despejo por falta de pagamento
* Indenização por dias parados
* Direito criminal
* Direito do consumidor

* Discriminação
* Divórcio
* Entrada de aposentadoria
* Inventário (cartório ou fórum)
* Mandado de segurança
* Pensão alimentícia
* Processo administrativo
* Processo contra terceiro
* Reabilitação do nome
* Renegociação de dívidas
* Reparação de danos
* Revisão de aluguel
* Revisão de aposentadoria
* Separação de bens
* Conciliação

Atendimento na sede da Coopetasp, com hora marcada:
Rua Napoleão de Barros 20 – Vila Mariana – Tel.: 11 2081-1015
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PL que permite a renovação do alvará na
suspensão da CNH chegou até 1ª votação
Durante os 17 meses de mandato
o vereador Salomão Pereira (PSDB)
apresentou vários projetos em favor
dos taxistas, entre eles o Projeto
de Lei 289/2015. O PL permite
ao taxista renovar o alvará com o
condutax de outra pessoa, nos casos
de suspensão da CNH.
O projeto foi aprovado em
primeira votação pelos vereadores,
e após a segunda votação iria para a
sanção do prefeito. Como Salomão

não foi eleito, os projetos serão
prejudicados e os taxistas também.
Com essa lei, os taxistas que tivessem
cumprindo penalidade poderiam
nomear outro taxista para trabalhar no
carro e ter seu alvará renovado. Hoje
isso não acontece, e o profissional que
está cumprindo penalidade precisa ficar
com seu veículo parado, sem gerar
renda para a família.
“Diante de tantos taxistas com
esse tipo de problema, solicitei

que projeto fosse colocado em um
Congresso de Comissões, e com
isso ganhamos dois ou três anos
na tramitação do texto. Agora a
categoria terá que esperar mais quatro
anos para que meus projetos andem
na Câmara. O taxista terá quatro anos
para avaliar qual vereador trabalhou
a seu favor. Posso falar com total
certeza: nunca um vereador usou a
tribuna para defender a categoria”,
afirmou o vereador Salomão.
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Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Mousse de limão com chocolate
Ingredientes:
1 embalagem de biscoito Mousse de
Limão com Chocolate (150g)
2 claras
1 envelope de gelatina sem sabor
1 lata de leite condensado
200g de chocolate ao leite
1 ½ de Biscoito Maizena (300g)
2 xícaras (chá) de margarina em
temperatura ambiente
1 lata de creme de leite
6 colheres (sopa) de suco de limão e
as raspas do limão
1 caixinha de creme de leite

Leve ao processador o biscoito
maizena e bata até obter uma farofa.
Despeje numa tigela funda, junte
a margarina e amasse bem com os
dedos. Forre o fundo de uma forma
desmontável (27 cm de diâmetro) e
leve ao forno médio (180C) por cerca
de 10 minutos ou até que as beiradas
comecem a dourar e reserve.
Bata as claras em neve. Dissolva a
gelatina sem sabor em 5 colheres (sopa)
de água fria, leve ao banho-maria ou

Foto: Divulgação

O rapaz apaixonado diz à sua amada: ”Eu posso
não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de
luxo, carros importados ou empresas como o meu
amigo Carlos Eduardo, mas te amo muito, te adoro
meu amor, você é minha vida”.
Ela o observa com lágrimas nos olhos, o abraça e
diz bem baixinho no ouvido dele: “Se você me ama
de verdade, me apresenta esse Carlos Eduardo”.

microondas e deixe aquecer sem
ferver.
Numa tigela, junte o leite
condensado, o creme de leite, raspas
de 1 limão, o suco de limão, a gelatina
dissolvida e mexa até envolver
bem. Junte as claras em neve e
mexa delicadamente para deixar
a mousse bem fofa. Despeje a
mousse sobre a massa e leve à
geladeira por 2 horas.
Derreta o chocolate ao leite
no microondas e deixe esfriar.
Acrescente a caixinha de creme de
leite, misture bem e reserve.
No momento de servir desenforme
a torta sobre um prato raso, espalhe
por cima a cobertura, decore a lateral
com os biscoitos recheados e sirva
a seguir.
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Prefeitura arrecada mais
de R$ 700 mil em um mês
com transferência de alvará

Valor refere-se às transferências
publicadas no Diário Oficial em setembro
Os taxistas que precisam realizar
uma transferência de alvará já
sabem que terão que desembolsar
R$ 9.700 mil. Esse é o valor da
taxa cobrada pelo Departamento
de Transportes Públicos (DTP)
para finalizar o processo, e deve
ser paga à vista.
Um levantamento realizado pela
Folha do Motorista verificou que,
no mês de setembro, a Prefeitura
lucrou com as transferências R$
737.200 mil. O valor exorbitante
refere-se às 76 transferências de
alvarás deferidas publicadas no
Diário Oficial.
A administração municipal
cobra uma taxa no valor de 15%
sobre o último valor da outorga
do Táxi Preto, que foi R$ 60 mil,
corrigido monetariamente, para
finalizar a transferência. Ou seja,
agora os taxistas terão que pagar
mais de R$ 9.700 para transferir
um alvará para terceiro, de pai
para filho ou mesmo em caso de
inventários.
Para justificar a cobrança o DTP
utiliza o decreto que instituiu a
categoria Táxi Preto em São Paulo,
condicionando a transferência
ao pagamento, o que não consta
na Lei 7.329, de 11 de julho de
1969. Antes, os taxistas pagavam
apenas uma taxa administrativa

para realizar o serviço. O valor não
pode ser parcelado, e o pagamento
deve ser realizado em, no máximo,
30 dias após a emissão da guia.
DTP afirma que
cobrança é legal
Em nota o DTP informou
que o Artigo 14 do Decreto 56.489/15
estabelece que a transferência
de alvarás está condicionada
ao pagamento de 15% do valor
da outorga onerosa vigente,
independente da categoria. Segundo
o órgão, a cobrança passou a vigorar
a partir da publicação do decreto no
Diário Oficial, em 16 de novembro
de 2015.
Por outro lado a Prefeitura
autorizou que o mesmo serviço fosse
prestado por carros particulares
que utilizam o aplicativo Uber sem
nenhum tipo de cobrança. Não há
dados oficiais sobre o número de
veículos Uber rodando na cidade,
mas estima-se que mais de 100
mil estejam em atividade. Esse
número deve aumentar depois da
decisão da justiça anulando a liminar
que solicitava informações sobre
o número de carros do app, e a
anulação da lei do vereador Adilson
Amadeu, que proibia o aplicativo em
São Paulo.
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Transferências de alvará
publicadas no Diário Oficial
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).
Para finalizar a transferência
de alvará o interessado deverá
pagar uma taxa, que está em
torno de R$ 9.700 mil.

Diário Oficial de 04/10/16
2015-0.263.234-5 Armando
Constantino. Transferência de alvará
de estacionamento nº 040.455-21.
Indeferido.
2015-0.319.302-7 José Vasquez
Garcia - Transferência de alvará de
estacionamento nº 005.557-20. Deferido.
2016-0.097.195-0 Luiz Eduardo
Cardillo - Transferência de alvará de
estacionamento nº 027.768-20. Deferido.
2016-0.139.994-0 Eunice Ferreira
de Brito - Transferência de alvará de
estacionamento nº 037.184-25. Deferido.
2016-0.140.617-3 Claudemir de Medeiros
Dias. Transferência de alvará de
estacionamento nº 017.748-24. Deferido.
2016-0.143.030-9 Ailton Faioli
Lopes - Transferência de alvará de
estacionamento nº 021.629-20. Deferido.
2016-0.146.783-0 Ronaldo de Lima
Costa - Transferência de alvará de
estacionamento nº 008.467-24. Deferido.
2016-0.212.835-5 Fábio de Souza Junior Transferência de alvará de estacionamento
nº 038.087-26. Indeferido.

2016-0.102.515-3 Tieca Kobayashi
- Transferência de alvará de
estacionamento nº 003.930-29.
Deferido.
2016-0.132.384-7 Rosicler Elisabeth
Monastier Coelho - Transferência
de alvará de estacionamento nº
006.793-21. Deferido.
2016-0.133.008-8 Antonio Fernando
de Godoy - Transferência de alvará
de estacionamento nº 015.135-24.
Deferido.
2016-0.138.768-3 Francisco Miguel
Alvares Ruiz - Transferência de
alvará de estacionamento nº
010.089-27. Deferido.
2016-0.021.710-5 Ivonete Santa Rita
Soares - Transferência de alvara
de estacionamento nº 027.930-24.
Indeferido.
2016-0.035.585-0 Rafael
Barbosa - Transferência de alvará de
estacionamento nº 034.001-23. Deferido.

Diário Oficial de 05/10/16
2016-0.066.097-1 Juscelino Alves
Rodrigues - Transferência de alvará
de estacionamento nº 019.443-20.
Deferido.

Diário Oficial de 14/10/16
2015-0.238.560-7 Maria Luisa
Gomes Rodrigues - Transferência
de alvará de estacionamento nº
007.576-24. Deferido.
2016-0.144.021-5 Ivan Gomes
Moreno - Transferência de alvará de
estacionamento nº 027.946-24. Deferido.

Página 18

FOLHA DO MOTORISTA

de 18 a 31 de outubro de 2016

Prefeitura renova regra que permite
carros particulares nos corredores
Medida havia perdido a validade em 30 de setembro,
mas nova Portaria foi publicada sem data para término

A autorização para que carros
particulares circulem nos corredores
de ônibus (à esquerda) em dias e
horários específicos havia expirado em
30 de setembro. Por isso a Prefeitura
publicou outra portaria, desta vez sem
prazo determinado, para que os autos
possam utilizar essas vias exclusivas.
As regras continuam as mesmas: é
permitida a circulação de veículos nos
finais de semana, das 15h de sábado até
as 04h de segunda-feira; nos feriados,
das 00h até as 04h do dia seguinte; e
nos demais dias, das 23h até as 04h.
Os veículos não poderão parar ao
longo dos corredores para embarque e
desembarque de pessoas, e nem transitar
em terminais e estações de transferência.
Os carros também estão proibidos de

Carros
particulares
nos corredores
(à esquerda)
Finais de semana
Das 15h de sábado até as
04h de segunda-feira
Feriados
Das 00h até as 04h do dia
seguinte
Demais dias
Das 23h até as 04h

circular nas faixas exclusivas de ônibus
ativadas como medida operacional, como
as que são feitas em horários de pico nas
pontes das marginais.

De acordo com a portaria a
medida será avaliada periodicamente
e poderá ser cancelada a qualquer
tempo, já que a prioridade é a

velocidade dos ônibus. A circulação
de carros particulares nas faixas
exclusivas, localizadas à direita das
vias, continua proibida.

Atenção taxista: fique atento às mudanças nos corredores de ônibus

Prefeitura publicou nova Portaria atualizando a lista de corredores onde é permitida a circulação de táxis
Foi publicada no Diário Oficial
de 04 de outubro a Portaria 084/16,
atualizando os corredores de ônibus
onde é permitida a circulação de
táxis. Desta vez a Prefeitura incluiu
o Corredor Cupecê na lista de locais
permitidos para os táxis, que inclui
as Avenidas Cupecê, Vereador
João de Luca, Professor Vicente
Rao e Roque Petroni Júnior.
As regras para os táxis utilizarem
as vias continuam as mesmas: os
táxis podem trafegar nos corredores
exclusivos de ônibus (à esquerda),
com passageiro, em qualquer
horário e dia da semana; e sem
passageiro de 2ª a 6ª feiras, no
horário das 20h às 06h e aos
sábados, domingos e feriados, por
período integral.
Já nas faixas à direita os táxis
estão livres para circular em
qualquer horário e dia da semana,
mesmo sem passageiros. A medida
vale para todas as modalidades de
táxis, incluindo os Táxis Pretos.
Para utilizar o benefício os
veículos não podem ter qualquer
película de escurecimento nos
vidros que dificulte a visualização
interna pela fiscalização. Além
disso, é proibido o embarque e

desembarque de passageiros nas
faixas à esquerda, e a circulação em
terminais e estações de transferência
existentes ao longo dos corredores
exclusivos de ônibus.
Mais uma vez a administração
municipal ressaltou que o
compartilhamento dos corredores
e das faixas exclusivas de ônibus
possui caráter temporário e
precário, e a avaliação de seu
desempenho será periódica. Por
isso, a medida pode ser cancelada
a qualquer tempo.
Táxis nos corredores (à
esquerda)
Com passageiro
Em qualquer horário e
dia da semana
Sem passageiro
De 2ª a 6ª - das 20h às 06h
Sábados, domingos e
feriados – integral
Táxis nas faixas
exclusivas (à direita)
Com ou sem passageiro
Em qualquer horário e
dia da semana

Vias que compõem os corredores
Pirituba / Lapa / Centro
Rua Manoel Barbosa, Av. Gen.
Edgar Facó, Av. Ermano Marchetti, Av.
Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio
da Silveira, Av. São João.
Inajar / Rio Branco / Centro
Av. Inajar de Souza (entre Terminal
Vila Nova Cachoerinha e Av. Comendador
Martinelli), Av. Comendador Martinelli,
Praça Pedro Corazza, Av. Marquês de
São Vicente, Av. Ordem e Progresso, Rua
Norma Pieruccini Gianotti, Av. Rudge (entre
Rua Baronesa de Porto Carrero e Vd. Eng.
Orlando Murgel), Vd. Eng. Orlando Murgel,
Av. Rio Branco, Largo do Paissandu.
Campo Limpo /Rebouças/ Centro
Av. Prof. Francisco Morato, Ponte
Eusébio Matoso, Av. Eusébio Matoso, Av.
Rebouças (entre Av. Brigadeiro Faria Lima
e Rua da Consolação) e Rua da Consolação
(entre Av. Rebouças e Av. Ipiranga).
Santo Amaro / Nove de Julho /
Centro
Av. Nove de Julho (entre Pça. das
Bandeiras e Av. São Gabriel, incluídos
Vd. Dr. Plínio de Queiroz e Túnel Daher
Elias Cutait, Av. São Gabriel, Túnel
Takeharu Akagawa, Av. Santo Amaro).
Jardim Ângela / Guarapiranga /
Santo Amaro
Estrada do M´Boi Mirim (entre
Terminal Jd. Ângela e Av. Guarapiranga),
Av. Guarapiranga, Ponte Santo Dias da
Silva (antiga Ponte do Socorro) e Av.
Vitor Manzini (entre Ponte Santo Dias da
Silva e Al. Santo Amaro).
Vereador José Diniz / Ibirapuera
Av. Ver. José Diniz (entre Rua Mal.

Deodoro e Av. dos Bandeirantes), Vd. dos
Bandeirantes, Av. Ibirapuera (entre Av.
dos Bandeirantes e Rua Pedro de Toledo).
Parelheiros / Rio Bonito / Santo Amaro
Av. Atlântica (entre Largo do Socorro
e Av. Senador Teotônio Vilela), Av. Sen.
Teotônio Vilela (entre Av. Atlântica e
Terminal Varginha).
Itapecerica / João Dias / Santo
Amaro
Estrada de Itapecerica (entre Terminal
Capelinha e Av. João Dias), Av. João
Dias (entre Estrada de Itapecerica e 100m
antes da Ponte João Dias), Av. João Dias
(entre Rua Bento Branco de Andrade
Filho e Av. Santo Amaro).
Paes de Barros
Av. Paes de Barros (entre Rua Taquari
e Av. Luís Ignácio de Anhaia Mello)
Cidade Jardim / Nove de Julho
Av. Cidade Jardim (entre a Rua
Haroldo Veloso e Av. Nove de Julho)
e Av. Nove de Julho (entre Av. Cidade
Jardim e Av. São Gabriel).
Berrini
Av. Chucri Zaidan (entre Av. Roque
Petroni Jr e Av. Eng. Luís Carlos Berrini),
Av. Eng. Luís Carlos Berrini (entre Av.
Chucri Zaidan e Av. dos Bandeirantes) e
Rua Funchal (entre Av. dos Bandeirantes
e Rua Gomes de Carvalho).
Cupecê / João de Luca / Vicente
Rao / Roque Petroni
Av. Cupecê (entre Av. Assembleia e
Av. Ver. João de Luca), Av. Ver. João de
Luca, Av. Prof. Vicente Rao, Av. Roque
Petroni Jr (entre a Av. Prof. Vicente Rao
e o Largo Los Andes).
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Prefeitura estabelece preços
de créditos para aplicativos

Ciclovias terão que respeitar
pontos de táxi e ônibus

Objetivo da mudança é incentivar
a concorrência entre os apps

Projeto do vereador Salomão Pereira foi
aprovado em Comissão da Câmara Municipal

A Prefeitura alterou os valores
dos créditos utilizados pelos
aplicativos que exercem o serviço de
transporte individual em São Paulo.
Agora, os créditos terão acréscimo
proporcional à quantidade de
quilômetros utilizados, para
incentivar a concorrência entre os
apps.
De acordo com a medida, o preço
pago pelas operadoras aumentará
progressivamente de acordo com a

quantidade de quilômetros utilizados
por hora. Os valores irão variar de
R$ 0,10 a R$ 0,40. Cada empresa
irá decidir se o custo adicional será
repassado ou não ao passageiro.
O prefeito Fernando Haddad afirmou
que a medida também vai beneficiar
os taxistas. “Vão ter um ganho a partir
desta decisão em virtude de que eles
vão ter condições competitivas mais
adequadas para reagir à entrada destes
novos players no mercado”.

A Comissão de Trânsito e
Transporte aprovou o Projeto de
Lei 205/2015, de autoria do vereador
Salomão Pereira, que irá beneficiar
pontos de táxi e ônibus. De acordo
com o texto a implantação de
ciclovias deverá respeitar o espaço
demarcado no solo aos pontos. O
projeto segue em tramitação na
Câmara Municipal.
O texto também prevê que as
ciclovias que foram instaladas em locais
onde já existiam pontos de táxi e ônibus
deverão ser refeitas, para que os taxistas,
Confira a íntegra do PL 205/2015
Acrescenta o § 3º no art. 7º da Lei 14.266 de
06 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre o
sistema cicloviário do Município de São Paulo, e
dá outras providências.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º. Institui o § 3º no art.7º da Lei nº 14.266
de 06 de fevereiro de 2007, que terá a seguinte
redação:
§ 3º O sistema cicloviário deverá respeitar o
espaço demarcado no solo aos pontos de táxis
e de ônibus. Nas vias onde já tenha ocorrido a

pedestres e usuários de transporte
coletivo sejam beneficiados.
Salomão lembra que o sistema
cicloviário é de extrema importância à
mobilidade, haja vista a caótica situação
do trânsito de São Paulo. “Sabemos
da importância das ciclovias, mas
queremos que haja um entrosamento
entre todos os modais de transporte. As
ciclovias foram prejudicadas pela falta
de planejamento, e quero consertar
isso pensando nos ciclistas, pedestres
e usuários de ônibus e táxis”, afirmou
o vereador.
sinalização do sistema cicloviário será realizada
a remarcação do espaço destinando aos pontos
de táxis e pontos de ônibus (NR)
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a
presente Lei no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução
da presente lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Página 21

Nasci já estou no mundo
Sou mais um habitante criança
Quero crescer e viver
Sou o futuro e sou a esperança

Jesus também foi criança
No tempo do rei Arquelau
Nasceu com o espírito do bem
Enviado pelo pai celestial

A criança é sincera
Na maioria de suas respostas
Ela sabe com quem fala
No sentido se ela gosta ou não gosta

Nem toda criança será adulta
Mas todo adulto foi criança
Essa é minha homenagem
Para ela que é nossa esperança.

Criança deixa de ser inocente
Quando entende o direito e
verdade da vida
O começo básico vem da formação
De uma família bem construída
Criança que brinca
Criança que chora
É um ser tão pequenino
Que a gente tanto adora

Ari Lopes da Fonseca

Taxista, trabalha em um
ponto na Avenida Jaceguai
há 35 anos.
Autor do livro “Poemas
Verdades da Vida”, já
prepara o lançamento de seu
segundo livro de poesias.
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CPI do Theatro Municipal afasta

esquema de corrupção apoiado pelo PT
CPI foi encerrada, mas MP continuará investigando

A Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) do Theatro
Municipal foi instaurada na Câmara
Municipal de São Paulo em 08 de
junho, após denúncias de desvio de
dinheiro público pela fundação que
administra o Theatro. Os vereadores

Salomão Pereira (PSDB), Quito
Formiga (PSDB), Ricardo Nunes
(PMDB), Sandra Tadeu (DEM),
Police Neto (PSD), Paulo Frange
(PTB) e Alfredinho (PT) fizeram
parte da comissão.
Em 17 de março o ex-diretor

da Fundação, José Luiz Herencia,
fechou acordo de delação premiada
com o Ministério Público (MP)
para explicar o superfaturamento
de contratos que podem ter gerado
um prejuízo de cerca de R$ 18
milhões à prefeitura. O esquema
usava, inclusive, a emissão de notas
frias para oficializar a saída do
dinheiro público. O secretário de
comunicação da prefeitura, Nunzio
Briguglio Filho, também foi citado
na delação.
Diante dos fatos os vereadores
solicitaram o bloqueio do passaporte
e o afastamento do maestro John
Neschling do cargo de diretor
artístico do Theatro. Neschling havia
sido indicado pelo prefeito Fernando
Haddad. Na última convocação pelos
vereadores o maestro se recusou
a comparecer para depor, mas os
vereadores tinham uma liminar que
exigia a presença dele, até mesmo
com o uso de força policial.
A Prefeitura investiu no Theatro
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Municipal em 2016 o montante de
R$ 120 milhões, valor insuficiente
em razão do esquema de corrupção.
“As irregularidades foram tantas
que seria motivo de impeachment do
prefeito. O tempo não foi suficiente,
porque a CPI só foi aprovada
em 2015, sendo que em 2016 o
período eleitoral prejudicou o seu
andamento”, afirmou o vereador
Salomão.
A CPI do Theatro Municipal
foi encerrada em 07 de outubro,
após o presidente da Câmara,
Antonio Donato, não aceitar a
prorrogação dos trabalhos. Mesmo
com o encerramento, um relatório
em separado está sendo elaborado
pelos vereadores Salomão Pereira,
Quito Formiga e Ricardo Nunes,
e será encaminhado ao Ministério
Público que continua apurando os
fatos.
“A maior roubalheira foi montada
na Fundação do Theatro Municipal,
sob o comando do maestro John
Neschling, que tinha o aval do
prefeito Fernando Haddad. A cada
sessão da CPI descobríamos mais
uma falcatrua. Esperamos que o
Ministério Público, com o relatório
apresentado por nós três, possa
tomar uma decisão”, declarou o
vereador Salomão Pereira.

Prefeito eleito João Doria convida vereadores para uma reunião
Em 11 de outubro o prefeito eleito
João Doria convidou os vereadores
eleitos do PSDB para uma reunião.
Doria afirmou que seu governo será
em favor de todos, sempre ouvido os
vereadores e a sociedade.
Entre os vários assuntos
discutidos, a velocidade das
marginais entrou na pauta, e o
prefeito garantiu que tudo voltará
ao que era antes da mudança pela

administração petista. “As pistas
expressas voltarão a ter a velocidade
máxima de 90 km/h, a central 70
km/h e as laterais 60 km/h. As
velocidades das demais avenidas
serão analisadas”.
Em relação às ciclovias, Doria
afirmou que ‘onde tem uso, continua,
onde não, será desativada’. “Essas
ciclovias foram implantadas sem
planejamento, e vamos rever todas

para saber quais continuarão a
existir”, afirmou o prefeito eleito.
Doria agradeceu o empenho de
todos os vereadores, eleitos e não
eleitos, que se empenharam em sua
campanha. Ele também reiterou que

saúde, educação e mobilidade serão
prioridades em seu governo. “Não
podemos conviver com pessoas
aguardando vários meses por uma
consulta. Isso irá mudar”, finalizou
João Doria.
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“A categoria saiu derrotada das urnas”
Meu nome é Pedro Baltazar, e sou
taxista. Infelizmente nossa desunião
trouxe derrota política para todos nós.
Perdemos um representante da categoria
na Câmara Municipal de São Paulo, que
sempre nos ajudou, mesmo quando não
era vereador.
Acompanhei a trajetória política de
Salomão Pereira desde 2002, quando
disputou sua primeira eleição na cidade de
São Paulo. Sua insistência em nos representar
no legislativo municipal levou 15 anos. Em
todas as suas disputas eleitorais lhe assegurei

o meu voto, para que nós, taxistas, pudéssemos
ter um legítimo representante. Quando eu
estava em uma situação difícil para fazer um
financiamento do meu carro zero, encontrei
apoio para resolver com Salomão.
É louvável o fato de termos eleito um
vereador com mais de 67 mil votos. Seus
votos de 2012 já seriam suficientes para se
mantê-lo no poder. A categoria tinha a chance
de reeleger o vereador Salomão Pereira com
os mesmos taxistas e familiares que no ano
de 2012 lhe deram 24 mil votos. Quem pensa
que temos muito a comemorar, está enganado:
perdemos o poder de representação em nosso

favor, principalmente nesse momento difícil
com o aplicativo Uber, que agora vai poder
trabalhar em São Paulo sem limite de veículos.
A justiça anulou uma liminar política que
durou cinco dias, além da lei que proibia o
aplicativo. Todos nós fomos enganados.
Na cidade de São Paulo temos, segundo
dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
6 milhões, 945 mil e 741 eleitores. A nossa
categoria conta com aproximadamente 40
mil taxistas, sem computarmos segundo
condutores e familiares. Sendo assim,
unidos, conseguiríamos eleger dois
vereadores. Não estou questionando o

merecimento do vereador eleito, que
também fez sua parte.
O vereador Salomão sempre se
colocou contra qualquer serviço irregular
em nosso meio, como o Uber. Quando
o prefeito fala em regulamentar o Uber,
acredito ser necessária uma lei aprovada
pela Câmara Municipal, e o Salomão fará
muita falta. O tempo vai mostrar o erro
que nossa categoria cometeu. Gostaria que
essa minha carta fosse publicada no Jornal
Folha do Motorista.

Pereira, que sempre esteve à frente desta
categoria.
Graças à sua ajuda, no último dia
10 de setembro foi publicada no Diário
Oficial a alteração. Agora só resta a
visita dos engenheiros ao local, para
realizar a mudança das placas. Na
próxima semana alguns colegas irão
pessoalmente ao gabinete do vereador
para agradecê-lo.
Edmilson Oliveira e Marcelo
Carvalho - taxistas
Quero agradecer o carinho de todos
do ponto 1212. É gratificante ver o
reconhecimento de nosso trabalho.
Como assessor do vereador Salomão,
estamos juntos nesta caminhada
em favor da categoria. Nesse curto
período na Câmara Municipal atendi
pessoalmente mais de 350 demandas de

taxistas, todas resolvidas com sucesso.
O vereador Salomão é um
parlamentar que sabe trabalhar por São
Paulo, atuando através de emendas,
projetos de leis e ajudando quem
precisa. Ele tem os taxistas como sua
base eleitoral, e tem se empenhado
com todo o rigor para defender essa
classe de trabalhadores.
Ao me convidar para ocupar um
cargo de assessor em seu gabinete,
o vereador Salomão me delegou um
compromisso de sempre atender os
taxistas, levando a ele as dificuldades
para a solução dos problemas. E por
isso temos um alto índice de sucesso
na resolução das pendências que nos
chegam.
Trajano Conrado Carneiro Neto
- Assessor do vereador Salomão

Pedro Baltazar - taxista

Agradecimento de taxista pelo atendimento recebido
Caro Trajano Conrado,
Antes de mais nada, em nome
dos permissionários do ponto 1212,
gostaria de agradecer seu empenho na

resolução do caso do remanejamento
de nosso ponto. Lutamos por vários
anos e só conseguimos êxito com o
seu trabalho e do vereador Salomão

Classifica dos

Até 3 linhas R$ 30,00

VENDO IDEA 2011 alvará c/ ponto na
Av. Jabaquara, procuro co-proprietario
ou 2° motorista Tratar Fone: 9.99726421 c/ Hilton.

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.

VENDO SPIN E PROCURO COPROPRIETÁRIO -TratarTel: (11) 7726-4620.

TRANSFIRO ALVARÁ 2013, ponto
livre. Vendo Spin Tratar Fone: 9.41931164 / 2748-0672 c/Jaime.

VENDO LIVINA XGEAR 13/14 e
Transfiro alvará c/ ponto Tratar Fone:
9.8435-9898 c/ Gilson.

TRANSFIRO ALVARÁ mais títulos da
Use taxi. Vendo Livina 1.8, aut. 13/14
Tratar Fone: 9.9771-7432 c/ Marcelo.

COMPRO CARRO USADO, EM
BOM ESTADO – Waldemar Mendes
– Rua: Siqueira Bueno, 2181 – sala:
3 – Mooca – Fone: 9.8585-5988 /
9.4714-6922.

ALUGO ALVARÁ 16/17 ponto livre e
sem carro preto Tratar Fone: 9.81537365 / 9.8030-0981.

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO
onde o mesmo tenha veiculo, ano2014
Tratar Fone: 5614-1810 / 9.8162-7977
(TIM) / 9.7265-0900 (vivo) .

PROCURO CO-TITULAR
URGENTE - Preciso trabalhar
urgente! Tratar Tel: (11) 968281200/7726-4620.

PROCURO 2° CONDUTOR c/ponto boa
rotatividade Tratar Fone: 9.9595-2774.

VENDO COBALT 16/16, Alugo alvará
Tratar Fone: 2236-8709 c/ Wilson.
ALUGO ALVARA livre p/taxi preto
(motorista precisa ter carro) Tratar
Fone: 9.7620-2179 whastp c/ Eduardo.
VENDE-SE SPIN e Transfiro um alvará
Tratar Fone: 2236-8709 c/ Wilson.
VENDO COROLLA GLI 0Km,
automático, montado para taxi
preto e Alugo o alvará Tratar Fone:
9.7620-2179 whastp c/ Eduardo.
ALVARÁ LIVRE -Alugo urgente
!Tratar Tel: (11) 7820-4320.
ALUGO só alvará comum Tratar
Fone: 3231-1570 c/ Sergio.
RADIO TAXI VERMELHO E
BRANCO, transfiro alvará, prefixo
+ Cobalt 1.8, LTZ, AT 2014, Kit gás
5ªG. Tratar Fone: 9.7455-9951.

TRANSFIRO ALVARÁ c/ ponto boa
rotatividade Tratar Fone: 9.9595-2774.

VENDO VOYAGE E PROCURO COPROPRIETÁRIO - Tratar Tels: (11)
7820-4320/96828-1200.
TRANSFIRO SPIN 2016 pronta para
trabalha, ou só o alvará Tratar Fone:
9.7095-0959 c/ Agenor.
VENDO CARRO 0Km e Alugo p/ 2°
motorista, forma de pagto. Entrada
de R$ 20.000,00 mais 48x R$ 900,00.
Tratar Fone: 9.4718-0214.
VENDO COBALT 1.4, completo 14/15,
c/ 42.000km e Transfiro alvará c/
prefixo Use taxi Tratar Fone: 9.66472925 (oi) Whatsapp c/ Augusto.
OFEREÇO-ME p/ trabalhar c/ preposto
ou 2° motorista, resd própria Tratar
Fone: 9.5715-3980 c/ Eduardo.
ALUGO ALVARÁ c/ ponto Alameda Itu
c/ Augusta em frente ao Hotel Mercu
Tratar Fone: 9.9987-8049 c/ Osvaldo.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE -Tratar
Tel: (11) 96828-1200/7726-4620.

VENDO SPACEFOX E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tels:
(11) 96828-1200.

PROCURO 2° MOTORISTA ou
transfiro alvará livre 2015 Tratar
Fone: 9.6252-3056 c/ Carlos.

TRANSFIRO ALVARÁ de taxi privativo
na Rua Haddock Lobo Tratar fone:
3924-4031 / 9.4107-1645.

ALUGO ALVARÁ 15/16, sem ponto
e sem carro branco Tratar Fone:
9.6916-4727 Whatsp.

VENDO FOCUS 2009, ponto prox.
Paulista, ótimo local p/ trabalhar Tratar
Fone: 9.4770-0934 c/ Edinaldo.

TRANSFIRO ALVARÁ, ano 2014
SP Tratar Fone: 9.8385-7551 c/
Claudinei ( alvará depositado).

TRANSFIRO ALVARÁ ano 12/12 c/
ponto livre Tratar Fone: 9.8011-6600
( ligar após as 20:00 HS.) c/ José.

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 COBALT 15/15, entrada 15
mil, mais prestações e coloco como
2º motorista no alvará Tratar Fone:
9.6295-6565.
URGENTE TAXISTA procuro coproprietário com carro ano 2012
(mínimo) que more na zona norte,
sul/ oeste Tratar Fone: 9.9337-5234
(whatsapp) / 9.72910487 c/ Nice.
TRANSFIRO ALVARÁ 2008 e titulo
da Ligue taxi Tratar Fone: 9.99389373 / 9.8149-0765 c/ Marcos Antonio.
TRANSFIRO ALVARÁ c/ponto.
Vendo Cobalt 14/15 Tratar Fone:
9.4003-7605 / 9.9631-9701 c/ Elizeu.
Luis Antonio
da Silva
RG: 18.519.068-6 CPF:
093.108.038/00. Declaro para
os devidos fins de direitos
que foram extraviadas as
cartas de Isenção de impostos
para compra do carro zero,
destinado ao taxista, carta de
isenção IPI e ICMS.

Quadro de Força e
Poste de Ponto de Taxi
Montagem com ou sem
material, acompanhamento e
regularização junto á AESEletropaulo.
Engenheiro Eletricista
Carlos Roberto Lopes
– CREAN N° 0681740428 –
cel. 9.5991-7011
(TIM) 9.8917-5014 ( claro) –
Tel: 2578-4519 – Recado.

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).

A falta de controle dos aplicativos vem
gerando grandes prejuízos aos taxistas
Estou escrevendo para fazer uma
reclamação. O aplicativo 99 está
dando descontos de 30%, usando o
taxímetro virtual no aplicativo que
sempre calcula o valor para baixo, a
favor do passageiro.
Além disso, a 99 obriga os
motoristas a usarem o cartão deles
para receber as corridas, cobrando
5% de taxa de transação mais R$ 2
quando o passageiro pede pagamento
com voucher. Em corridas pagas com
dinheiro, cartão de débito ou crédito,
é cobrado R$ 2.
Fiz algumas reclamações pelo
facebook e por chat, e após um tempo
fui suspenso por 7 dias. A 99 alegou
que a suspensão aconteceu porque
tive má pontuação, mas eu nunca tive
problemas com isso. Mesmo porque
uso outros aplicativos e sempre tive
boa reputação.
Gostaria que o DTP investigasse
a 99 por estes abusos. Nas fotos
confirmo o que exponho (liguei e
desliguei o aplicativo ao mesmo
tempo que o taxímetro). Eles estão

também fazendo propagandas que
não existe mais a Bandeira 2 em São
Paulo, e o aplicativo calcula como
bandeira 1 todas as corridas.
Fábio Cavalcanti - taxista

Valor no taxímetro menos 30%
R$ 21,91
Valor pago pelo aplicativo
R$ 20,62
Valor perdido na corrida
R$ 1,29

