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Discussão entre policial civil
e taxista termina em morte

Adriano Marques, taxista de 31 anos, foi assassinado a tiros por Bruno
Matandos, 26, após discutirem por conta de uma fechada no trânsito na
Rua Joaquim Floriano. Bruno é policial civil. Pág. 17

Cadastro cassado
Foto: Mário Sergio de Almeida

DTP publica lista de taxistas que tiveram o
Condutax cassado por infrações. Pág. 22

Faça o seu seguro
com dias parados

Transferência
de alvará

Se você solicitou a
transferência de seu alvará,
confira a lista de processos
deferidos. Se o seu nome
constar na relação é
necessário pagar R$ 9.700
para garantir o direito.
Pág. 19

Nova Chevrolet
vende 400
carros por mês
aos taxistas
No mercado há mais
de 20 anos com 10 lojas
nas cidades de São Paulo,
Ribeirão Preto, Campinas
e São José do Rio Preto,
a Nova presta serviço de
primeira linha aos taxistas.
“O taxista precisa manter
sua ferramenta de trabalho
em ordem para atender bem
o passageiro”, orientou
Mário Sérgio Avença,
especialista em vendas de
táxi. Pág.06

Táxis Pretos com
pendências estão
sendo convocados
Os taxistas do Táxi Preto
estão sendo cobrados pelo
atraso no pagamento das
parcelas do alvará. O
DTP está convocando os
devedores, que correm o
risco de não renovar o
alvará. Pág18.

Roubo de carro e batidas sempre acontecem. Só o seguro
garante o seu patrimônio em dias parados. A GNC, Gente
Nossa Corretora de Seguros, é especializada em táxis, com
mais de 10 mil veículos segurados. Ligue: 5572-3000.
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Criminoso especializado em assaltar taxistas é preso
Polícia pede que vítimas
compareçam para fazer
reconhecimento
O taxista Antonio Carlos Romão,
na praça há 28 anos, nunca havia
sido assaltado até o último dia 27 de
outubro, quando atendeu um passageiro que solicitou uma corrida em
seu ponto, localizado em um hotel
de São Paulo. Muito simpático,
o suposto passageiro conversou

tranquilamente com o taxista até
chegar a Guarulhos, onde anunciou
o assalto armado com uma faca.
“Ele estava bem vestido, e quando encostei o carro em frente ao
hotel o vi saindo lá de dentro. Não
desconfiei de nada, e ele me solicitou
uma corrida para a Avenida Humberto Castelo Branco, em Guarulhos”,
afirmou a vítima. Ao chegar ao local
o assaltante pediu que o taxista entrasse em uma rua pequena, e mos-

trou a faca para anunciar o roubo.
Antonio Carlos não reagiu e
entregou a carteira, o celular e o
dinheiro que estava em seu bolso. O
bandido exigiu que ele descesse do
carro, e ao sair o taxista levantou os
braços, com medo. “Quando saí com
os braços levantados os motoristas
que estavam na rua perceberam que
eu estava sendo assaltado. Um taxista de Guarulhos, que estava logo
atrás, me ajudou, chamou a polícia e
circulou comigo por várias ruas para
tentar localizar meu carro”, lembrou
Antonio Carlos.
Durante esse percurso feito pelos
taxistas a polícia localizou o carro
roubado, que foi recuperado na entrada de uma favela de Guarulhos
apenas com um pneu estourado. “A

polícia foi muito eficiente porque
foi rápida para encontrar meu veículo. E agradeço imensamente o
taxista de Guarulhos que me auxiliou, Hamilton Rodrigues: ele ficou
comigo todo o tempo e me ajudou
nesse momento de aflição”.
O assaltante foi preso ainda dentro
do carro, e falou na delegacia informalmente que já havia cometido o
mesmo tipo de crime com outros
taxistas. “Segundo os comentários
eu fui a sexta vítima desse criminoso,
e apenas o meu carro e mais um foi
recuperado. Por isso o delegado da
1ª Delegacia de Guarulhos disse que
é importante que as vítimas façam o
reconhecimento para que a pena dele
aumente, e ele não volte para as ruas
tão cedo”, finalizou o taxista.
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em vendas de táxi da Concessionária
Nova Chevrolet localizada na Avenida
Celso Garcia, na Zona Leste. “O taxista
tem uma estrutura que não se encontra
em outra concessionária e só existe
dentro da Nova. Nossos profissionais
entendem a necessidade do taxista” –
afirma Mário.

No pós-venda, o taxista
tem atendimento exclusivo.

Com qualidade e preço
baixo, o grupo presta
serviço diferenciado
para os taxistas .
O Grupo Nova de Concessionárias
Chevrolet, no mercado há mais de 20
anos, possui 10 lojas nas cidades de
São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas,
São José do Rio Preto e presta serviço
de vendas e pós-vendas diferenciado
e exclusivo para os taxistas.
Líder de mercado no segmento
táxi, vendendo em média 80 carros
por mês em cada uma de suas conces-

sionárias, financia 100% do valor do
veículo em até 48 vezes. Os taxistas,
que trocam de carro a cada três anos
aproximadamente, continuam escolhendo o modelo Spin como preferido,
por sua modernidade e amplo espaço.
A boa performance em vendas da
Nova tem explicação: a qualidade dos
seus serviços. O grupo fornece auxílio
para o motorista desde a retirada das
cartas de isenção até as manutenções
preventivas e corretivas. Na loja, o taxista não tem trabalho, podendo ir a um
dos estabelecimentos sem nada pronto
e sair com um carro novo.
A Folha do Motorista conversou
com Mário Sérgio Avença, especialista

A oficina dispõe de quatro boxes
abertos e exclusivos para taxistas, atendendo os motoristas sem a necessidade
de agendamento prévio e com valor
competitivo. Além disso, a Nova fornece um ano de garantia de produtos e
serviços, preço de mão de obra reduzido
e desconto de 30% em qualquer peça,
que pode ser parcelada em até 4 vezes
sem juros.
A estrutura da concessionária é
preparada para atender o taxista no que
ele precisar. Seja na troca de veículo,
revisão ou instalação de gás natural,
o motorista tem a certeza de que sairá
do estabelecimento com seu carro em
perfeitas condições.

A instalação do Gás Natural
Veicular é realizada na própria concessionária e tem
garantia de dois anos.

As concessionárias da Nova convertem cerca de seis carros para gás natural
por dia e possuem um centro próprio
para a instalação do kit. Isso permite

que o taxista, ao comprar um veículo
no estabelecimento, saia com a documentação pronta e o GNV instalado
com garantia de dois anos, sem limite
de quilometragem.
Os equipamentos utilizados são de
última geração, importados e passam
por diversos testes de qualidade antes
de serem comercializados. Tanto para
carros novos, quanto para os usados,
a documentação do GNV é feita na
concessionária e está inclusa no valor
da instalação, que pode ser feito em até
10 vezes sem juros. Todo o serviço é
feito em, no máximo, 3 dias.
Mário, o vendedor exclusivo para
táxi, conta que a crise financeira e
os problemas com o Uber trouxeram
insegurança para o taxista, que evita
criar novas dívidas. Mas sua expectativa para 2017 é de que os novos
governantes tragam melhorias para o
mercado do táxi.

Funcionamento:

Center Táxi: das 7h30 até às
17h30, de segunda a sexta.
Vendas: das 8h até às 20h, de segunda á sexta, e aos sábados das 9h às 18h.
A localização das lojas e os serviços oferecidos podem ser encontrados
no site: www.chevroletnova.com.br
A loja do Tatuapé atende pelo
telefone: 2090-9000. Outras informações podem ser consultadas no
anúncio na Folha do Motorista,
neste jornal.
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Taxistas distribuem presentes
de Natal em comunidade carente
Ação já acontece há
oito anos e conta com
doações para continuar

Um apelo em nome dos taxistas
Além dos problemas corriqueiros
com os quais os taxistas devem
lidar, como a concorrência injusta
do Uber ou baixas tarifas cobradas
pelos aplicativos de taxi, os trabalhadores estão tendo de se preocupar com a onda de violência que se
alastrou na cidade.
Apenas na primeira semana de
novembro, um taxista foi assassinado a tiros por um policial civil em
uma discussão de trânsito, outro
foi executado por dois ladrões após
ser rendido em um supermercado,
enquanto um motorista foi esfaqueado no pescoço por um adolescente
sem dinheiro para pagar a corrida.
Essas são somente algumas das
vítimas que perderam suas vidas
nos últimos dias dentro dos veículos utilizados como seu ganha-pão.
Infelizmente, já virou rotina para os
taxistas lamentarem a morte de seus
companheiros de profissão.
O editorial desta publicação é
mais do que uma homenagem para

Adriano, Claúdio e Leonardo, as
vítimas mais recentes dos crimes
contra taxistas. É um apelo e um
pedido de solidariedade deste jornal
para os familiares das vítimas, que
perdem um ente amado e, por vezes,
seu esteio principal, ficando desamparadas. A segurança em todo o país
deve ser reforçada urgentemente.
Cada vez surgem mais relatos de
motoristas sendo vítimas de assaltos
e crimes bárbaros. Isso deve ter fim.
Os familiares das vítimas e a
sociedade merecem uma resposta
a respeito dos crimes que vem
ocorrendo, com cada vez mais
frequência, na capital. A prefeitura
da cidade deve mobilizar as autoridades e aumentar a proteção de
seus cidadãos. E para que trabalhem
com mais segurança, os taxistas
devem se mobilizar e exigir dos
novos governantes que continuem
defendendo os direitos da classe. No
momento, a redução da violência é
uma exigência primordial.
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Um grupo de taxistas do Shopping Metrô Tatuapé se uniu, há
oito anos, para fazer doações no
Natal para crianças carentes da Comunidade Aricanduva. A festa conta
com a presença do Papai Noel, e um
grande número de crianças saem
felizes com seus brinquedos e lanches. Wagner Tadeu Scaramai, um
dos taxistas organizadores, afirma
que esse momento é aguardado com
ansiedade por todos que participam
e querem fazer a diferença na vida
dessas crianças.
A ação social acontece no campo
da comunidade, onde também há uma
cozinha onde são preparados os lanches. “Nós temos empresas que colaboram com pães, refrigerantes e mini
panetones. Fazemos cachorro-quente
e distribuímos para as crianças, além
dos brinquedos, que são separados em
sacolinhas para meninos e meninas”,
afirmou Wagner.
Os brinquedos são comprados

no atacado, com o dinheiro das
doações dos taxistas, passageiros
que se sensibilizam com a ideia
e amigos. Todos os anos são distribuídos aproximadamente 380
kits entre os meninos e meninas
da comunidade, e mais de 1.000
lanches. “Cada kit contém entre
três e quatro brinquedos, e damos
também uma bola para os meninos
e um bambolê para as meninas”,
lembrou o taxista.
Esse ano a festa irá acontecer
no domingo antes do Natal, dia 18
de dezembro, e Wagner convida a
todos para participar e colaborar.
“Quem quiser colaborar pode doar
brinquedos em bom estado ou valor
em dinheiro. Nós retiramos as doações em qualquer lugar da cidade,
ou recebemos também em nosso
ponto, no Shopping Metrô Tatuapé.
Recebemos também doações de
roupas e alimentos, que levamos
para outro local, a entidade Ninho
da Paz, que cuida de crianças e
realiza um bazar beneficente”.
Para participar ou colaborar, ligue:
Wagner: 9 9740-3029
João: 9 9235-9346
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Prestação de serviço ao taxista
Coopetasp

presta
serviço aos taxistas de
todas as categorias
A Coopetasp, fundada há dez
anos para prestar serviços aos taxistas, já atendeu mais de 15 mil
profissionais. Os taxistas podem
obter auxílio na área jurídica,

atendimento de guincho, carta de
rendimento para financiamento,
carta de lucro cessante, contrato
para inclusão de segundo condutor,
assessoria jurídica, atendimento
de inventário, recurso de multa,
pontuação na CNH, carta de isenção
para a compra do carro zero, entre
outros serviços.
No Táxi Preto, os taxistas que

foram sorteados com o alvará contaram com o apoio da Coopetasp
na liberação de carta de rendimento
para o financiamento do carro zero
quilômetro. Mais de 70% dos Táxis
Pretos financiados contaram com o
apoio da Coopetasp, que passou a
fornecer carta de rendimento mesmo
que o taxista não estivesse em poder
do alvará de estacionamento.
“Todos os comprovantes de rendimento só são fornecidos para o taxista
se ele estiver vinculado a um alvará, seja
ele titular, segundo condutor, coproprietário ou mesmo taxista que trabalha em
frota. Com a entrada dos Táxis Pretos,
os contemplados não tinham em seu
poder o alvará de estacionamento e precisavam deste documento para garantir
o financiamento e adquirir o carro zero
para emplacar e receber o alvará. Diante
desta situação, autorizei que a Coopetasp
fornecesse a carta de rendimento, bastando a apresentação do documento do
Departamento de Transportes Públicos
(DTP) comprovando ser sorteado. Assim, demos início à liberação das cartas
de rendimentos, que chegaram a mais de
70% dos financiamentos”, afirmou Salomão Pereira, presidente da Coopetasp.
“Muitos taxistas contemplados
já trabalhavam em frota, como segundo condutor ou coproprietário,
mas nem todos os sorteados tiveram
a chance de adquirir o carro zero.
Mesmo fornecendo um comprovante
de rendimento e apresentando o documento do DTP, o motorista deve
estar com o nome limpo. A segunda
opção para esses casos é encontrar
um fiador para assumir esse compromisso financeiro. O fiador deve
possuir um bem em seu nome como
garantia, caso o taxista não pague

as prestações e o fiador não tenha
condição de assumir a dívida. Assim, a agência financeira entra na
justiça e penhora o bem para garantir o pagamento do financiamento”,
alertou Salomão.
Diante do preço cobrado pela
outorga, R$ 60 mil, o taxista assume
outra dívida com o poder público,
se optar pelo parcelamento em até
60 meses. Até o momento o DTP
não conseguiu preencher os cinco
mil alvarás disponibilizados para a
categoria Preto. Na última edição
da Folha do Motorista noticiamos
que o DTP estava realizando a 6ª
convocação. Nessa sexta lista, foram chamados 1.413 taxistas que
participaram do sorteio. Até o preenchimento total das cinco mil vagas o
DTP continuará divulgando listas de
espera. O prazo de comparecimento
para a sexta lista se encerrou em 04
de novembro.
Agora o taxista passa a enfrentar
uma situação grave, que é a cobrança
pelo DTP referente à pendência do
pagamento da outorga. A notícia que
circula entre os taxistas é que a falta
de pagamento acarretará na proibição
de renovação do alvará.
“Tenho um projeto na Câmara
solicitando anistia do pagamento da
outorga. Esse projeto já entrou na
CCJ – Comissão de Constituição e
Justiça – mais de 15 vezes, e o vereador do PT, Arselino Tatto, pede adiamento. Assim, a situação do taxista se
complica no Legislativo Municipal”,
alertou o vereador Salomão Pereira.
O valor alto cobrado pela outorga
e as graves punições para os inadimplentes deixa os taxistas contemplados com alguns pontos para refletir.
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Prefeito eleito visita a Câmara Municipal
João Doria foi recebido
pelos vereadores
O futuro chefe do executivo,
João Doria, foi recebido pelo
presidente da Câmara Municipal
de São Paulo, Antônio Donato,
e vereadores na tarde de 9 de
novembro para uma conversa
com os líderes dos partidos que
compõem a próxima legislatura
da casa. Doria se mostrou
confiante em construir uma boa
relação com os parlamentares.
“O mais importante é ter uma
boa relação com o Legislativo,
respeitar a autonomia e criar um
diálogo. Hoje, nós demos um bom
passo nesse sentido, reunidos
com todas as bancadas e ouvindo

vereadores”, comentou. Uma das
pautas tratou sobre as prioridades
de sua gestão, principalmente
na área da saúde, interligando
Município, Estado e União.
“Quero parabenizar o prefeito
eleito, João Dória, por sua iniciativa
em visitar a Câmara Municipal”,
afirmou o vereador Salomão Pereira
(PSDB). “A política do novo prefeito
com certeza será bem diferente com
o legislativo, fato que não acontece
com o prefeito petista Fernando
Haddad. Por um ano fiquei tentando
uma audiência e nunca fui recebido,
e quando compareci à prefeitura fui
recebido por seu secretário, José
Américo. Essa sempre foi a política
de Haddad: não atender vereador,
até mesmo de seu partido”, criticou
Salomão.

A ausência de uma palavra no texto
de uma lei ou liminar faz diferença
Taxistas foram enganados

em relação à liminar que
limitava os carros do Uber
Lei Municipal 16.279/2015, que
proibia o uso de carros particulares
cadastrados em aplicativos
para o transporte remunerado
individual de passageiros, foi
declarada inconstitucional
pelo desembargador Francisco
Casconi. Em sua wdecisão, o
magistrado afirmou que a
proibição do aplicativo é uma
ação que contraria o livre
exercício da atividade econômica,
a livre concorrência e o direito de
escolha do consumidor.
A lei previa multa no valor de
R$ 1,7 mil e apreensão dos veículos
daqueles que a descumprirem. No
entanto, a punição não vinha sendo
aplicada na capital, uma vez que
o prefeito Fernando Haddad (PT)
autorizou por decreto os serviços
de transporte por aplicativo.

Circulou junto aos taxistas que
todos os carros trabalhando com o
aplicativo Uber deveriam estar com
a placa vermelha a partir do dia 27
de outubro. Caso descumprisse a
regra, a empresa pagaria multa de R$
500 mil. Porém, essas informações
não constavam na liminar. A
determinação real da justiça foi
de que a Prefeitura de São Paulo
limitasse o número de carros da
Uber em 30 dias, ou seria multada
diariamente em R$ 500 mil.
Todos os movimentos realizados
pelos taxistas contra o aplicativo
serviram apenas de base política
para determinado candidato. Uma
palavra em um texto de uma lei,
liminar, portaria ou decreto faz
a diferença, basta entender o seu
conteúdo. Como os taxistas estão
sempre correndo atrás de seus
direitos, é importante ler textos de
leis com bastante atenção ou, na
dúvida, recorrer a um advogado.
Caso contrário, podem ser usados
como massa de manobra.

Trecho da liminar
“Concedo, em parte, a tutela
provisória de urgência cautelar,
para obrigar a ré, Municipalidade
de São Paulo, a regulamentar,
no prazo máximo de trinta
dias, o número de veículos que
sejam autorizados a exercer a
atividade de transporte individual
remunerado de passageiros por
meio de plataforma tecnológica,
limite que a ré, Uber do Brasil
Tecnologia Limitada, deverá
observar, sob as penas que essa
regulamentação fixar.
Não se pode aqui fixar qual seja
esse limite, matéria na qual se deve
considerar o poder discricionário
do Poder Público, embora esse
poder discricionário não seja
absoluto, porque submetido
que deve ser a critérios que
justifiquem e legitimem a escolha.
Recalcitrante, a ré, Municipalidade
de São Paulo, suportará multa
diária fixada em R$ 500 mil”.

Lei 16.345, que regulamenta os
aplicativos, prevalece em favor
dos taxistas
A tecnologia vem avançando
diariamente, criando dificuldades
em determinados setores e gerando
até mesmo desemprego, como é
a situação dos taxistas. Das leis
apresentadas contra o aplicativo Uber,
atualmente, apenas a lei 16.345, de
autoria do vereador Salomão Pereira
(PSDB), prevalece em favor dos
taxistas. O texto regulamenta os
aplicativos de transporte remunerado
na atividade do taxista, com multa
de R$50 mil para as empresas que
não se enquadrarem na lei, além de
multa de R$ 3.800 mil por veículo,
dobrando na reincidência. Todos
os projetos referentes ao aplicativo
só prejudicaram a categoria. Hoje,
tudo se faz por meio de aplicativos:
pagar contas, agendar passagens,
fazer reserva em hotéis, entre tantos
outros serviços. Nenhum juiz vai
favorecer essa ou aquela categoria
com a proibição da tecnologia.
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Para descontrair...
No hospício um doido
pulou na piscina para se
matar, mas outro doido pulou
e salvou o doido que estava se
afogando.
No outro dia o diretor
do hospício foi conversar
com o doido herói: “Rapaz

estamos surpresos com seu ato,
reavaliamos seu caso e você
terá alta! Mas temos uma má
notícia: aquele seu amigo queria
mesmo se matar. Encontramos
ele hoje cedo enforcado”.
O doido respondeu: “Fui eu
que pendurei ele pra secar”.

Oferecimento: Adria

Taça de limão com chocolate
Ingredientes:
2 embalagens de Biscoito Mousse
Limão com Chocolate (150g)
5 xícaras (chá) de leite
4 colheres (sopa) de açúcar
2 latas de creme de leite
Raspas e suco de ½ limão, peneirado
200g de chocolate ao leite
Preparo:
No liquidificador bata o leite, o
açúcar e uma embalagem de biscoito. Leve ao fogo médio, mexendo
sempre até engrossar. Retire do fogo,
acrescente o suco e as raspas de limão
e uma caixa de creme de leite. Mexa
delicadamente e reserve.
Pique grosseiramente a outra
embalagem de biscoito e reserve 10
biscoitos para decorar.
Derreta o chocolate ao leite no
microondas, acrescente o creme
de leite, mexa bem até formar um

creme liso e reserve.
Monte as taças da seguinte
forma: creme de limão, biscoito
picado e cobertura de chocolate.
Leve à geladeira por 2 horas, decore com o biscoito e sirva.
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Taxista é assassinado no trânsito
após discussão com policial civil
O agente estava de folga
quando atirou contra o
motorista

Adriano Marques, taxista de
31 anos, foi assassinado a tiros
por Bruno Matandos, 26, após os
dois discutirem por conta de uma
fechada no trânsito. O trabalhador
assassinado, que deixou a mulher e
uma filha de 3 anos, foi considerado
suspeito no B.O.
O crime ocorreu no bairro Itaim
Bibi e o taxista foi levado com vida
para o Hospital das Clínicas, aonde
veio a falecer. Bruno, que conduzia
um Passat preto, trabalha colhendo
impressões digitais para a Polícia
Civil de Carapicuíba e estava de
folga no momento do crime. Ainda

assim, ele foi solto sem o pagamento
de fiança e considerado vítima no
boletim de ocorrência.
Matandos alegou legítima defesa, afirmando que o taxista apontou
uma arma em sua direção e efetuou
um disparo. Ele, então, “para se
defender” atirou duas vezes contra Adriano. No entanto, o pai do
motorista negou que o filho tivesse
arma: “Como vai puxar arma se
nem arma tem? Meus filhos não
sabem usar arma”.
O 15º Distrito Policial está investigando a ocorrência e colocou
policiais da unidade em busca de
imagens que tenham capturado
a ação. Tanto a arma do policial,
quanto a suposta arma do taxista
foram apreendidas e encaminhadas
à perícia. A Corregedoria da Poli-

“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.

cia Civil acompanhou o registro
da ocorrência e vai abrir apuração
preliminar para investigar o caso.
Durante o tiroteio, muitos mo-

toristas, desesperados, tentaram
deixar o local às pressas, o que
causou várias pequenas colisões,
que não deixaram feridos.
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Só faça inventário de taxista
Haddad ameaça suspender
com advogados especializados alvará de taxistas devedores
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 esse
período 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

Taxistas da categoria Táxi Preto
estão sendo notificados sobre as dívidas
Os taxistas da categoria Táxi Preto estão sendo cobrados pelo atraso
no pagamento das parcelas do alvará, que custa 60 mil reais. A gestão
do prefeito Fernando Haddad está
notificando os motoristas, via carta,
que o atraso superior a 15 dias da
data do vencimento poderá resultar
na suspensão do alvará, que ficará

retido até a quitação dos débitos.
A falta de pagamento também
impede a renovação do alvará, que
deve ser realizada todos os anos.
A Secretaria Municipal de Transportes afirmou que a prefeitura estuda
como enfrentar o problema da inadimplência dos taxistas e deve anunciar as medidas nos próximos dias.

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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Transferência de alvará custa R$ 9.700
A Folha do Motorista divulga a
lista de transferências de alvarás
deferidas e indeferidas publicadas
no Diário Oficial. Se a sua transferência foi aceita, você tem um prazo
de 90 dias, a partir da publicação,
Diário Oficial de 18/10/16
2015-0.251.512-8 Jacilon Marques Neves – Transferência de alvará de estacionamento nº 022.159-26.
Deferido.
2015-0.274.350-3 Levon Arabian - Transferência de
alvará de estacionamento nº 004.206-20. Deferido.
2016-0.013.398-0 Walter Luiz Alves Silva - Transferência de alvará de estacionamento nº 005.939-23.
Deferido.
2016-0.055.746-1 Mario Moretti - Transferência de
alvará de estacionamento nº 019.448-27. Deferido.
2016-0.065.586-2 Elizabeth Ammirabile Botao - Transferência de alvará de estacionamento nº 001.060-20.
Deferido.
2016-0.099.866-2 Marinalda Feitosa da Silva - Transferência de alvará de estacionamento nº 017.043-20.
Deferido.
2016-0.104.266-0 Idael Teixeira Antunes - Transferência de alvará de estacionamento nº 031.900-21.
Deferido.
2016-0.115.302-0 Iracy dos Santos Vale - Transferência de alvará de estacionamento nº 032.594-20.
Deferido.
2016-0.118.981-4 Reginaldo Rosa - Transferência de
alvará de estacionamento nº 007.353-29. Deferido.
2016-0.133.417-2 Cicero José dos Santos - Transferência de alvará de estacionamento nº 010.150-28.
Deferido.
2016-0.133.853-4 Mirian de Souza Mazo - Transferência
de alvará de estacionamento nº 012.471-23. Deferido.
2016-0.138.316-5 Messias Dias dos Santos - Transferência de alvará de estacionamento nº 007.779-27.
Deferido.
2016-0.140.437-5 Rihathi Itikava - Transferência de
alvará de estacionamento nº 007.938-25. Deferido.
2016-0.141.320-0 Ademir José dos Santos - Transferência de alvará de estacionamento nº 018.210-24.
Deferido.
2016-0.142.971-8 José Soares de Aquino - Transferência de alvará de estacionamento nº 018.026-23.
Deferido.
2016-0.147.464-0 José Marcelino Filho - Transferência de alvará de estacionamento nº 002.151-20.
Deferido.
2016-0.150.043-9 Myrthes Maria Lombardi Tortora Transferência de alvará de estacionamento nº 013.397-29.
Deferido.
2016-0.151.226-7 Henrique Catapani - Transferência de alvará de estacionamento nº 021.913-26.
Deferido.
2016-0.153.325-6 Adjaci Alves Felix - Transferência de alvará de estacionamento nº 032.614-25.
Deferido.
2016-0.160.159-6 Adriano Oliveira Simões - Transferência de alvará de estacionamento nº 033.341-20.
Deferido.
2016-0.162.578-9 Aldo Bonizzi - Transferência de
alvará de estacionamento nº 035.585-25. Deferido.
2016-0.173.277-1 João da Silva Gregorio - Transferência de alvará de estacionamento nº 018.573-20.
Deferido.
Diário Oficial de 20/10/16
2016-0.024.401-3 José Luiz da Silva - Transferência de alvará de estacionamento nº 014.457-23.
Deferido.
2016-0.044.829-8 Antonio Luiz Lima de Jesus
- Transferência de alvará de estacionamento nº
022.586-25. Deferido.
2016-0.094.215-2 Wagner Henrique Morcelli
- Transferência de alvará de estacionamento nº
009.155-21. Deferido.
2016-0.124.609-5 Celio Cabrera - Transferência de
alvará de estacionamento nº 037.071-21. Deferido.
2016-0.127.248-7 Maria Aparecida de Jesus Melo
- Transferência de alvará de estacionamento nº
001.626-20. Deferido.
2016-0.138.712-8 José Gilberto Gonçalves - Transferência de alvará de estacionamento nº 032.226-24.
Deferido.
2016-0.147.025-4 Carlos Henrique Viega - Transferência de alvará de estacionamento nº 007.557-29.
Deferido.
Diário Oficial de 22/10/16
2016-0.160.601-6 Aparecido Barboza da Silva
- Transferência de alvará de estacionamento nº

para procurar o DTP (Departamento
de Transportes Públicos).
Para realizar a transferência o
interessado deve pagar uma taxa,
que está em torno de R$ 9.700, para
finalizar o processo.
003.695-27. Deferido.
Diário Oficial de 27/10/16
2016-0.070.679-3 José Pinto Teixeira Neto - Transferência de alvará de estacionamento nº 013.665-21.
Deferido.
2016-0.088.400-4 Otavio Capozzi - Transferência de
alvará de estacionamento nº 004.892-20. Deferido.
2016-0.114.634-1 Oswaldo de Oliveira - Transferência
de alvará de estacionamento nº 019.116-27. Deferido.
2016-0.139.969-0 Luciene Genuino Silva - Transferência de alvará de estacionamento nº 020.056-20.
Deferido.
2016-0.146.592-7 Joaquim Luis Simões - Transferência de alvará de estacionamento nº 029.098-20.
Deferido.
Diário Oficial de 04/11/16
2016-0.163.290-4 Jacy Pimentel dos Santos - Transferência de alvará de estacionamento nº 036.515-25.
Deferido.
Diário Oficial de 08/11/16
2015-0.326.961-9 Suzete Freitas De Lima - Transferência de alvará de estacionamento n. 002.233-28.
Deferido.
2016-0.001.139-6 Sebastiao Rodrigues Da Silva Transferência de alvará de estacionamento n. 000.96628. Deferido.
2016-0.014.889-8 Thiago Pereira Limetre - Transferência de alvará de estacionamento n. 019.708-28.
Deferido.
w2016-0.044.729-1 Francisco Trama Sobrinho - Transferência de alvará de estacionamento n. 014.429-29.
Deferido.
2016-0.068.970-8 Jair Nascimento Vieira - Transferência de alvará de estacionamento n. 009.420-22.
Deferido.
2016-0.128.363-2 Simone Alves - Transferência de
alvará de estacionamento n. 027.457-20. Deferido.
2016-0.135.261-8 Osvaldo Neves Dias - Transferência
de alvará de estacionamento n. 000.005-23. Deferido.
2016-0.148.281-3 Gabriel Almendra Guedes Tavares - Transferência de alvará de estacionamento n.
027.656-24. Deferido.
2016-0.150.088-9 Nilson Bueno Dos Santos - Transferência de alvará de estacionamento n. 025.135-28.
Deferido.
2016-0.151.125-2 Erisvaldo Santos Lima - Transferência de alvará de estacionamento n. 009.639-25.
Deferido.
2016-0.151.894-0 Jean Carlos Duarte Ruiz - Transferência de alvará de estacionamento n. 034.163-21.
Deferido.
2016-0.159.104-3 Anatalice Dos Santos Da Mota Transferência de alvará de estacionamento n. 031.24029. Deferido.
2016-0.161.514-7 Valdei Rodrigues De Oliveira Transferência de alvará de estacionamento n. 017.09925. Deferido.
2016-0.162.059-0 Joao Batista De Carvalho - Transferência de alvará de estacionamento n. 013.262-28.
Deferido.
2016-0.179.027-5 Helenice Jorge De Lima Ribeiro Transferência de alvará de estacionamento n. 017.01029. Deferido.
Diário Oficial de 10/11/16
2016-0.054.281-2 Marcio Rener Rodrigues - Transferência de alvará de estacionamento n. 032.898-26.
Deferido.
2016-0.070.218-6 Vicente Fustes Fernandez - Transferência de alvará de estacionamento n. 041.035-21.
Deferido.
2016-0.077.523-0 Felipe Eduardo Sidney Da Silva Transferência de alvará de estacionamento n. 041.05524. Deferido.
2016-0.094.214-4 Jose Carlos Felipe - Transferência
de alvará de estacionamento n. 013.720-25. Deferido.
2016-0.114.544-2 Eudes Pereira De Lima - Transferência de alvará de estacionamento n. 006.703-24.
Deferido.
2016-0.129.109-0 Joao Monteiro - Transferência de
alvará Táxi Preto n. 043.818- 23. Deferido.
2016-0.143.497-5 Rubens Cosmo Rotiroti - Transferência de alvará de estacionamento n. 022.590-28.
Deferido.
2016-0.204.809-2 Ivaldo Prevedello - Transferência de
alvará Táxi Preto n. 044.747- 24. Deferido.
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350 pontos de táxi foram sinalizados
via gabinete do vereador Salomão
Os taxistas da cidade de São Paulo conhecem o drama
de quem necessitava de uma sinalização em seu local de
trabalho: o ponto de táxi. Os pedidos demoravam anos para
serem atendidos, e os interessados precisavam insistir com
as autoridades para ter sua reivindicação atendida.
Porém, a situação mudou quando o vereador Salomão
assumiu sua cadeira na Câmara Municipal. Seu gabinete se
tornou referência para os taxistas que precisavam de apoio
em seus pontos, com o empenho do vereador mais de 350
pontos foram sinalizados com a intervenção de Salomão.
“Sinalizar e criar ponto de táxi na cidade sempre foi
tarefa difícil para os taxistas, mas posso afirmar que todos
que procuraram o meu gabinete foram atendidos. Nestes 13
meses que estou na Câmara Municipal mais de 350 pontos
de táxis foram atendidos”, afirmou o vereador.
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 18/10/16
Portaria nº 222/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade, reduz o espaço físico
e transfere o ponto privativo nº 594 (C.L.P. 02.12.013)
para estacionamento de táxi, categoria comum, da Praça
Comendador Alberto de Souza, lado contiguo a Rua Benjamim Pereira, para a Rua São Luis Gonzaga, entre a Rua
Antônio César Neto e a Rua Benjamim Pereira, passando
a contar com 10 metros de extensão, capacidade para
2 vagas, índice de rotatividade igual 2 carros por vaga,
totalizando 4 permissionários.
DIÁRIO OFICIAL DE 19/10/16
Portaria nº 224/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº 3074 (C.L.P. 11.06.047)
para estacionamento de táxi, categoria preto, na Rua Domingo de Soto, lado par, entre a Rua Profª Carolina Ribeiro e
a Rua Vergueiro, com 15 metros, capacidade para 3 vagas,
índice de rotatividade igual 3 carros por vaga, totalizando 9
permissionários.
Portaria nº 225/16 - DTP. GAB.
Extingue o ponto privativo nº 2907 (C.L.P. 11.06.045-0)
para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Domingo de Soto, lado par, entre a Rua Profª Carolina Ribeiro
e a Rua Vergueiro, com 15 metros de extensão, capacidade
para 3 vagas.
DIÁRIO OFICIAL DE 20/10/16
Portaria nº 227/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº 3075 (C.L.P. 18.08.068)
para estacionamento de táxi, categoria preto, na Rua Costa
Carvalho, altura do nº 537, lado oposto, entre a Rua Paraopeba
e a Rua Sumidouro, com 15 metros de extensão, capacidade
para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros por vaga,
totalizando 9 carros.
Portaria nº 228/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade do ponto privativo
nº 3061 (C.L.P. 17.08.143-3) para estacionamento de táxi,
categoria comum, na Rua Natividade, com 15 metros de
extensão, capacidade para 3 vagas, passando a contar com o
índice de rotatividade igual a 9 carros por vaga, totalizando
27 permissionários.
Portaria nº 229/16 - DTP. GAB.
Estabelece o ponto privativo nº 3076 (C.L.P. 20.12.083)
para estacionamento de táxi, categoria comum, na Praça
George Westinghouse, entre a Rua Jacinto Kerry Valente e
a Rua Matias Roxo, com 15 metros de extensão, capacidade
para 3 vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros por vaga,
totalizando 9 carros.
DIÁRIO OFICIAL DE 22/10/16
Portaria nº 231/16 - DTP. GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº 1503 (C.L.P. 18.14.0017) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua
Itacaiuna, lado par, passando a operar entre a Rua Nelson
Gama de Oliveira e a Rua Ivorá, com 50 metros de extensão,
capacidade para 10 vagas, índice de rotatividade igual a 3,4
carros por vaga, totalizando 34 permissionários.

Portaria nº 232/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade, reduz o espaço físico e
transfere o Ponto Privativo nº 2089 (C.L.P. 18.14.007-6) para
estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Engenheiro
Antonio Jovino, do lado impar para o lado par desta via, passando
a contar 5 metros de extensão, capacidade para 1 vaga, índice de
rotatividade igual a 3 carros por vaga, totalizando 3 vagas.
DIÁRIO OFICIAL DE 04/11/16
Portaria nº 238/16 - DTP. GAB.
Aumenta o índice de rotatividade e reduz o espaço físico do
Ponto Privativo nº 2157 (C.L.P. 02.08.013) para estacionamento de táxi, categoria comum, na Rua Inglesa, lado par, entre a
Luis Dumont Villares e a Rua Marechal Eurico Gaspar Dutra,
passando a operar com 10 metros de extensão, capacidade
para 2 vagas, índice de rotatividade igual a 5 carros por vaga,
totalizando 10 permissionários.
DIÁRIO OFICIAL DE 08/11/16
Portaria n.º 239/16, DTP.GAB.
Remaneja o Ponto Privativo nº 2912 (C.L.P. 08.06.023)
para estacionamento de táxi, categoria comum, na Av. Montemagno, lado par, entre a Rua Templários e a Rua Jorge Bittar.
Passando a iniciar avançado em 15 metros do SPU 18/6105,
com 15 metros de extensão útil, capacidade para 03 vagas,
índice de rotatividade igual a 3 carros por vaga, totalizando 9
permissionários.
Portaria n.º 240/16, DTP.GAB.
Estabelece o Ponto Privativo nº 3078 (C.L.P. 01.06.030)
para estacionamento de táxi, categoria preto, na Rua Damiana
da Cunha, lado par, entre a Rua Abreu Sampaio e a Rua Benta Vieira. Iniciando recuado em 15 metros do PC (Ponto de
Concordância) existente na confluência da Rua Damiana da
Cunha com a Rua Benta Vieira, com 15 metros de extensão,
capacidade para 03 vagas, índice de rotatividade igual a 3 carros
por vaga, totalizando 9 permissionários.
Portaria n.º 241/16, DTP.
GAB.
Aumenta o índice de rotatividade do Ponto Privativo
nº 3067 (C.L.P. 06.18.004)
para estacionamento de Táxi,
categoria Preto, na Rua Engenheiro Sidney Aparecido
de Moraes, complexo Metro
Itaquera, entre a Av. José
Pinheiro Borges e a Rua Dr.
Luiz Ayres (Radial Leste),
com 15 metros de extensão,
capacidade para 03 vagas,
passando a contar com um
índice de rotatividade igual a
05 carros por vaga, totalizando 15 permissionários.
DIÁRIO OFICIAL DE
11/11/16
Portaria N.º 242/16, DTP.
GAB
Transfere o Ponto Privativo nº 1468 (C.L.P.
05.02.001-8) da Rua Caetano Pinto, lado par, entre a
Rua Torquato Neto e a Avenida Rangel Pestana, para a
Rua Monsenhor Anacleto,
lado par, entre a Rua Maria
Domitila e a Av. Rangel Pestana. Iniciando recuado em
2,3 metros da projeção do
alinhamento de construção
do lado ímpar da Avenida
Rangel Pestana, com 15
metros de extensão. Capacidade para 03 vagas,
índice de rotatividade igual
a 2 carros por vaga, totalizando 6 permissionários.
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Taxistas têm Condutax cassados pelo DTP
Lista foi publicada no
Diário Oficial em 05 de
novembro

O Departamento de Transportes
Públicos (DTP) publicou uma lista
de taxistas que tiveram o Condutax cassado por infringirem a Lei
7.329, de 11 de julho de 1969,
alterada pela Lei 10.308, de 1987.
Processo: 2013-0.064.989-1 - Edmilson Gomes Da Silva, portador do
condutax nº 219.102-35.
Processo: 2013-0.064.994-8 - Paulo
Correia Lemes , portador do condutax nº 230.979-30.
Processo: 2013-0.064.998-0 - Eder
Teixeira da Silva, portador do condutax nº 229.550-38.
Processo: 2013-0.065.000-8 - Wandre Ferreira Fausto, portador do
condutax nº 219.352-38.
Processo: 2013-0.065.003-2 - João
Carlos Januario, portador do con-

dutax nº 147.424-38.
Processo: 2013-0.065.006-7 - Tatiane Izabel de Barros Freid, portador do condutax nº 231.257-30.
Processo: 2013-0.065.008-3 Djalma Guimarães, portador do
condutax nº 090.948-30.
Processo: 2013-0.094.717-5 - Ronan Gabriel do Nascimento, portador do condutax nº 225.512-31.
Processo: 2013-0.094.734-5 Everton Nunes, portador do condutax nº 220.493-39.
Processo: 2013-0.094.833-3 - Cicero Silva de Oliveira, portador do
condutax nº 196.822-39.
Processo: 2013-0.094.840-6 Antonio de Arruda, portador do
condutax nº 218.744-33.
Processo: 2013-0.094.847-3 - Richielli Thiago Silva, portador do
condutax nº 247.935-31.
Processo: 2013-0.268.335-3 - Antonio Augusto Eca, portador do
condutax nº 102.606-33.

CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS
Pirelli Firestone Goodyear Bridgstone
Michelin Carros Pick ups e utilitários
Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom
preço Fone.: 2081-2404 WhatsApp: 9
9585-6727 www.pescapneus.com.br
ALUGO ALVARÁ, para carro 0km
ou semi-novo. Ótimo preço, Waldemar Mendes Fone: 9.8585-5988 /
9.4714-6922.
PROCURO CO-TITULAR URGENTE
- Preciso trabalhar urgente! Tratar
Tel.: (11) 96828-1200/95863-6429.
TRANSFIRO ALVARÁ ponto livre, tudo regulamentado, pronto
para trabalhar. Tratar fone: (11)
9.8187-7351(whatsapp) c/ Sergio.
VENDO LIVINA XGEAR, 13/14 e
Transfiro alvará c/ ponto Tratar Fone:
9.8435-9898 c/ Gilson.
PROCURO 2°MOTORISTA p/ taxi
especial Coop. Vermelho e Branco.
Carro Spin Zero. Tratar Fone: 9.97916722 c/ Junior.
ALUGO ALVARÁ para carro a partir
de 2012. Tratar Fone: 9.9660-9984
c/ Marcos.
PROCURO 2° MOTORISTA, ou
transfiro alvará 2014. Tratar Fone:
9.8269-2495(Whatsapp) c/ Fátima.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE. Tratar
Tel.: (11) 7820-4320/7726-4620.
RADIO TAXI VERMELHO E BRANCO
– transfiro alvará, prefixo e Cobalt
1.8 LTZ, At. 2014, GNV 5ªG. Tratar
Fone: 9.7488-6064(whatsapp) c/
Pedro.
ALUGO ALVARÁ c/ ponto livre ano
2014, ou transfiro alvará ponto livre
particular Tratar Fone: 9.9702-3976
(Whatsapp).
TRANSFIRO ALVARÁ ou só alugo c/
ponto Pinheiros, para carros 2015
Tratar Fone: 3901-5923 / 9.9646-4774
/ 9.4339-4050 c/ Rodrigo.
ALUGO ALVARÁ 15/16 s/ponto, s/ o
carro branco. Tratar Fone: 9.69164727 (Whatsapp).

VENDO VOYAGE E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar Tel.:
(11) 96828-1200.
VENDE-SE SPIN 15/16, c/ponto
na Av. São João, completo ou só
alvará. Tratar Fone: 9.5038-9007
c/ José Luis.
TRANSFIRO ALVARÁ de taxi comum branco, ponto livre, ótimo
preço. Tratar fone: 9.4330-9398
(vivo) (whatsapp) / 9.5337-7403
(TIM).
VENDO TAXI GRAND SIENA 14/15,
trabalhando na leste taxi, completo
ou apenas o carro. Tratar Fone:
9.9570-3979 c/ Nelson.
ALUGO ALVARÁ ponto livre. Tratar
fone: 9.6654-4494.

VENDO SPIN E PROCURO CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tel.: (11)
7820-4320.

VENDO LIVINA SL 1.8, Aut. 2012, e
alugo alvará no Brás (32mil) Tratar
Fone: 9.9278-1611 c/ Anderson.

VENDO COROLLA XEI, 12/13, 2.0,
Aut. , c/81.000,00 km, completo. Tratar Fone: 9.4100-6030 (Whatsapp) /
9.9943-7446 c/ Davi.

VENDO COBALT E PROCURO
CO-PROPRIETÁRIO - Tratar Tel.:
(11) 7726-4620.

VENDO SPACEFOX 14/14, c/
GNV e Alugo alvará c/ ponto no
Ipiranga – R$ 1.200,00. Tratar
Fone: 9.4732-0840 ( Whatsapp)
c/ Carlos Reis.

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

de 16 a 28 de novembro de 2016
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Carta de agradecimento aos colaboradores do
grupo Transexecutivo,em especial ao ilustríssimo
vereador Salomão Pereira
GTE – Grupo Transexecutivo
– Serviços de Táxi – categoria
Preto vem a público agradecer aos
colaboradores da administração
pública direta e indireta. Nossos
sinceros agradecimentos a todos
os funcionários do DTP – Departamento de Transportes Públicos
da Secretaria Municipal de Transportes e da CET – Companhia de
Engenharia de Tráfego pelo atendimento de excelência.
Agradecemos também todos os
representantes dos Sindicatos de
Taxistas da Cidade de São Paulo
e às lideranças dos Movimentos
Autônomos de Táxi pelas ações
empreendidas em defesa dos serviços de táxi em São Paulo e em
todo o país. Nossos sinceros agradecimentos a todos os vereadores,
deputados federais que estão à
frente da luta em defesa de nossa
profissão.
Em especial deixamos aqui
registrada nossa gratidão ao nobre vereador Salomão Pereira
que se mostrou, durante nossa
trajetória, muito mais do que um

agente público ético e defensor dos
direitos do profissional taxista, mas
um colaborador e parceiro. Aquele
quem mais acreditou nesta iniciativa e mais nos valorizou. Envidando
esforços para que os pontos 3073 –
Castilho/ Berrini e 3074 – Chácara
Klabin fossem criados, sinalizados
e regulamentados na forma da lei.
Lembramos a todos que o nobre
vereador Salomão Pereira destinou
recursos públicos à CET, através da
aprovação de emenda de sua autoria
para a sinalização de pontos de táxi
na cidade de São Paulo, para que
esse serviço recebesse prioridade
dos órgãos públicos no intuito de
beneficiar a todos os taxistas.
Obrigado, mais uma vez ao
vereador Salomão Pereira, cuja
biografia nos enobrece. Sua vida
política nos fortalece e seus projetos
na profissão nos tornam mais orgulhosos de nossos serviços.

Marcos Vargem
Coordenador Geral GTE

Sou um dos 12 milhões de
desempregados do Brasil. Como
opção de trabalho, segui o caminho
de ser um motorista de táxi, porém
parei (eu e mais de 1.200 pais de
família em SP) na burocracia do DTP.
Desde 21 de julho deste ano o DTP
não emite mais o Condutax. A proposta
deste órgão é que as auto escolas
assumam esta responsabilidade,
bastando apenas um ajuste tecnológico
no sistema para que efetivamente isso
ocorra. Detalhe: o DTP não definiu
uma data limite para que isso ocorra e
literalmente paralisou todo o processo.

Ministério das Cidades lança
Sistema de Notificação de Trânsito
Aplicativo torna mais rápida a entrega de multas
a motoristas

O motorista que cometer uma
infração de trânsito receberá a multa
de modo mais rápido. O governo
federal desenvolveu o Sistema
de Notificação Eletrônica (SNE)
para o Ministério das Cidades e o
Departamento Nacional de Trânsito
- Denatran. Com isso, a comunicação
entre órgão fiscalizador e dono
de veículo será mais rápida.
O sistema atende a Lei 13.281,
que visa facilitar a comunicação
para o pagamento das multas

até o vencimento com direito ao
desconto de 40% do valor total, no
caso de reconhecimento da infração
cometida, sem a necessidade de
apresentar defesa prévia ou recurso.

O sistema está disponível para
smartphones e computadores
pessoais. Já as empresas
especializadas em grandes
frotas poderão aderir ao
sistema no dia 22 deste mês.
Além de trazer mais comodidade e
interatividade na gestão do pagamento
de multas, o Sistema promete
traçar um perfil dos condutores,
como explica o coordenador
Geral de Educação no Transito do

Denatran, Francisco Garonce.
“Com o novo sistema vamos
traçar o perfil dos condutores
que frequentemente cometem
infrações e, ao serem informados,
terão a chance de corrigir o curso
de suas ações. Por exemplo,
aqueles flagrados ao manipular
um celular, vão receber diversas
informações sobre acidentes
e demais consequências do
ato por meio de campanhas
educativas, para que haja uma
mudança de comportamento. Já
os condutores exemplares terão o
comportamento valorizado.”
Folha do Motorista RJ

Acho interessante divulgarem isso,
contribuindo com esta camada
emergente de desempregados que
buscam uma opção de trabalho e
que mais uma vez ficam presos
na “malha fina” desta rede de
interesses que é a Secretaria
Municipal de Transportes.
Agnaldo G. de Camargo Junior
leitor
A Folha do Motorista solicitou explicações ao DTP, mas até
o fechamento desta edição não
obteve resposta.

Veículos
homologados
DIÁRIO OFICIAL DE 10/11/16

PORTARIA N.º 245/2016
-DTP-GAB

Aprova a utilização do veículo
da Marca FORD, Modelo
FUSION, Versão FWD GTDI
B, Código DENATRAN 135688,
para a prestação do Serviço
de Transporte Individual de
Passageiros – Modalidade Táxi,
nas Categorias Comum, Comum
Rádio, Especial, Preto e Luxo
no Município de São Paulo.
O veículo especificado deverá
atender aos demais requisitos
previstos na legislação vigente.

