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Isenção do IPI 
para os táxis foi 
prorrogado até 
2021

Tarifa praticada pelo UBER
KM 1.40, bandeirada R$ 2.00

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. 

Corrida mínima R$7,00, KM rodado de R$ 1,40, Band. R$ 
2,00 e hora parada a 0,26 centavos o minuto. O serviço de táxi 
legalizado pela prefeitura em São Paulo, Band. 4,50, KM rodado 
R$ 2,75 e hora parada em R$ 33.00. “O taxista, vivem do que 
fatura com o seu táxi e o UBER, faz um bico. Só que são tantos 
fazendo esse bico, que pouco serviço está sobrando para os 
taxistas.  Os dois lados estão perdendo, só quem leva vantagem 
é os aplicativos”, protestou o vereador Salomão Pereira. Pág. 17

O taxista e a pessoa 
portadora de deficiência têm 
até o dia 31 de dezembro de 
2021 para adquirir veículo 
com isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI).  
A Lei 8.989/95, foi prorrogada 
pela Lei Federal 13.146 de 6 de 
julho de 2015. Pág. 6

Faça o seu seguro com dias parados

Vai ficar mais 
fácil ocupar  
vaga em ponto 
de táxi

O  p ro j eto  d e  L e i  0 1 -
00305/201, que permite ao 
taxista preencher vaga em 
ponto por abaixo assinado, 
c o m  5 0 %  m a i s  1  d o s 
permissionários,  de autoria 
do Vereador Salomão Pereira 
(PSDB), cinco anos tramitando 
na Câmara foi aprovado, em 16 
de novembro e segue para a 
sanção do Prefeito. Pág.4

Taxistas boicotam
aplicativos de Táxi
Após o aplicativo “99 Táxis” 
mudar seu nome para “99” 
e começar a trabalhar com 
carros particulares, além 
de aumentar as tarifas 
cobradas, os taxistas se 
uniram em um movimento 
para inviabilizar o uso da 
plataforma.  Pág.8

Câmara instala 
comissão para 
discutir projeto em 
favor dos taxistas

 O PL 5587/16 assegura 
aos taxistas a exclusividade 
no transporte individual de 
passageiros em todo o País. 
Que já é assegurado pela Lei 
Federal 12.468. A votação, 
no Plenário da Câmara, está 
prevista para o dia 6 de 
Dezembro.  Pág.10

A Coopetasp oferece 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, Ligue: (11) 2081-1015/ 2081-1014. Pág. 18

Carta de rendimento,  lucro 
cessante e nota fiscal 

Prefeito do Rio 
sanciona lei que 
proibe o Uber
Sancionada a lei 6.106, 
proibindo o uso de 
carros particulares para o 
transporte remunerado de 
pessoas na cidade. Pág. 12
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Mais uma vitória para os taxistas: o 
projeto de Lei 01-00305/2011 de autoria 
do Vereador Salomão Pereira (PSDB) foi 
aprovado e segue para a sanção do Prefeito.

 O projeto assegura que as vagas nos 
pontos de táxi sejam preenchidas por meio 
de abaixo assinado, com 50% mais 1 dos 
permissionários. As vagas que não forem 
preenchidas, por abaixo assinado serão 
sorteadas.

“Esse projeto faz mais de um ano que estar 
na pauta, de votação dos vereadores. No ano 
passado depois de um entendimento com os 
vereadores, conseguir aprovação, em primeira 
votação. Decorrido 15 meses, dia 16 de novem-
bro com entendimento entre os vereadores 
conseguir aprovar esse projeto que vai ajudar 
o taxista que não tem ponto e pretende fazer 
parte deste ou aquele ponto. Como sempre a 
decisão da maioria prevalece, os pontos que 
por algum motivo, não venha permitir que 
a vaga existente, seja preenchida por abaixo 
assinado, será preenchida por sorteio”, orientou 
o vereador Salomão Pereira.

 “Em 18 meses de mandato, foram 
aprovados dez leis de minha autoria, com 
um veto do prefeito. Ao todos, tenho em 
tramitação na Câmara Municipal, mais de 
60 projetos em favor dos taxistas” - continua 
ele. Confira o projeto, na íntegra:

   “Dispõe sobre o preenchimento de 
vagas por permissionário (taxista) em 
pontos de táxi no município de São Paulo 
e dá outras providências”.

   CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
DECRETA: 

     Art. 1º - Fica assegurado ao taxista o 
preenchimento de vaga em ponto de táxi 
existente no município de São Paulo, por 
meio de abaixo assinado, com maioria dos 
permissionários, 50% mais 1 do ponto, ao 
indicado ocupar a vaga existente. 

    § 1º- As vagas que não forem pre-
enchidas por meio de abaixo assinado, 
serão preenchidas por meio de sorteio, por 
portaria a ser publicada no Diário Oficial do 
Município pelo Departamento de Trans-
portes Públicos - DTP ou pela Secretaria 
Municipal de Transportes. 

   §2º- O abaixo assinado deve ser enca-
minhado ao Departamento de Transportes 
Públicos - DTP, contendo nome de cada 
permissionário, números do Condutax, 

Vagas em ponto de táxi poderão ser preenchidas por abaixo assinado 
números do Alvará, que deve ser analisado 
a veracidade do documento pelo diretor do 
departamento, ou pessoa por ele indicado, 
para ser oficializado no Diário Oficial do 
Município o preenchimento da vaga. 

§ 3º - O poder público deve dar priori-
dade àqueles que não pertençam a ponto 
privativo, ou seja, alvará ponto livre. 

Art. 2º - Aquele que desejar mudar de 
ponto privativo para preencher vaga em 
outro ponto privativo, deverá apresentar o 
abaixo assinado com as assinaturas da maio-
ria dos permissionários do ponto pretendi-
do, com uma declaração pessoal dirigida ao 
diretor do Departamento, justificando sua 
saída do ponto atual. Seguindo os mesmos 
procedimentos do § 2º. 

§ 1º - Após a aprovação e publicação no 
Diário Oficial do Município, o interessado 
terá 30 (trinta) dias para o preenchimento 
da vaga. Depois deste prazo perderá, com 
direito a integrar em outro. 

§ 2º - Os que preencherem vagas por 
meio de sorteios, por portaria publicada 
pelo Departamento de Transportes Públicos 
(DTP), deverão seguir as determinações da 
portaria. 

Art. 3º - Não haverá custo ao novo can-
didato que ocupar a vaga, seja por meio 
de abaixo assinado ou portaria, exceto as 
despesas do ponto com cobertura e sua 
estrutura e outros benefícios, a ser compro-
vado através de documentos. 

§ 1º - As despesas mês a mês devida-
mente documentada, serão divididas em 
partes iguais a todo os permissionários do 
ponto. Não pode ser cobrada despesa em 
duplicidade, mesmo que em um só veículo, 
trabalhe dois motoristas.

§ 2º- Ao infrator pode ser aplicada 
suspensão, desde que seja comprovada 
a cobrança. O descumprimento desta lei 
estará sujeito à perda da vaga do ponto por 
meio de abaixo assinado com maioria dos 
permissionários. 

§ 3º- O baixo assinado deve ser enca-
minhado ao DTP, solicitando a exclusão do 
permissionário. Dando a ele direito a defesa, 
com base no que é acordado pela maioria 
do ponto. A exclusão não implica que ocupe 
vaga em outro ponto. 

§ 4º- O poder público não pode opinar, 
fixar preço, sobre quaisquer despesas, acor-

dada entre os permissionários do ponto. 
Art. 4º - As vagas que não forem pre-

enchidas por meio de abaixo assinado por 
discordância entre os permissionários serão 
sorteadas, e o poder público garantirá o 
atendimento aos contemplados. 

§ 1º - Fica assegurado o direito àquele 
taxista que desejar trocar sua vaga com 
permissionário de outro ponto, desde que 
as partes tenham interesse. Ambos devem 
procurar o departamento (DTP) e formalizar 
o interesse. 

§ 2º - Os que fizerem a troca, por um 
período de dois anos, não poderão pleitear 

vagas em outro ponto.
§ 3º - Os casos omissos serão resolvidos 

por decisão do diretor do Departamento. 
  Art. 5º - As despesas decorrentes desta 

lei correrão por conta de dotação orçamen-
tárias próprias, que serão suplementadas 
se necessárias. 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamen-
tará a presente lei no prazo de 60 (sessen-
ta) dias contados da sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário. Sala das Sessões. “Às 
Comissões competentes.”   

Há mais de dez anos, a indústria nacional 
produz, anualmente, milhões de carros com 
motores flex. Mas, ainda hoje, existem mui-
tas dúvidas a respeito do funcionamento e 
dos cuidados que se deve ter com esse tipo 
de motor. “Quando pensamos nos motores 
flex, surgem muitas dúvidas: qual combus-
tível devo usar, preferencialmente? Qual é 
o melhor, álcool ou gasolina? Qual é mais 
econômico? Que cuidados devo tomar em 
relação ao abastecimento nos postos? Posso 
misturar os combustíveis? É verdade que o 
motor flex dura menos?

Os veículos flex são equipados com mais 
sensores e sistema de injeção e ignição, que 
se adaptam a cada tipo de combustível. Ao 

Motores Flex: mitos e verdades
contrário do que a maioria imagina, a manu-
tenção é bastante simples.

Mitos e Verdades 
Motores flex duram menos.
Mito: Os motores flex são projetados 

para ter a mesma durabilidade de um motor 
monocombustível. 

Não é preciso esperar um combustível 
acabar para colocar outro

Verdade: Os motores flex são construídos 
para ser abastecido e funcionar com qualquer 
proporção de etanol e gasolina.

Motor vicia quando colocamos apenas 
um tipo de combustível.

Mito: Os motores flex são fabricados para 

funcionar com um ou outro combustível 
(etanol e gasolina) e não “viciam” naquele 
mais usado.

Os primeiros abastecimentos devem ser 
apenas com gasolina.

Mito: Os motores flex funcionam com 
etanol, gasolina ou a mistura dos dois, em 
qualquer proporção.

O Etanol deixa o carro mais forte e a 
gasolina rende mais

Verdade: Etanol significa maior potência 
e gasolina maior autonomia.

Motores flex não funcionam bem quan-
do se mistura etanol e gasolina ou está frio

Mito: Os motores flex atuais contém solu-
ções tecnológicas que possibilitam a partida 
do veículo com qualquer um dos dois combus-
tíveis, ou a mistura deles, independentemente 
das condições do tempo.

Há dois grandes tanques de combustível.
Mito: O tanque é o mesmo para ambos 

os combustíveis.
Motores flex não são prejudicados ou menos 

prejudicados por combustíveis adulterados. 
Mito: Os motores flex possuem uma 

tecnologia que ajusta automaticamente a 
mistura para cada tipo de situação de uso, 
ou seja, se você estiver usando combustível 
adulterado pode não sentir diferença durante 
a direção já que o motor se ajusta automati-
camente, porém, ele está sendo prejudicado.

 Os motores flex são mais econômicos
Mito: Os motores flex são na verdade menos 

econômicos na questão autonomia, pois, foram 
projetados para trabalhar com dois combustí-
veis, em qualquer proporção de mistura, o que 
faz com que eles gastem mais combustível que 
os veículos monocombustivel.
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A Lei 8.989/95, que 
concede o benefício, 
foi prorrogada.

O taxista e a pessoa portadora 
de deficiência têm até o dia 31 de 
dezembro de 2021 para adquirir 
um veículo com isenção do Impos-
to sobre Produtos Industrializados 
(IPI).

A isenção só pode ser solicitada 
uma vez a cada dois anos, ainda 
que tenha ocorrido, nesse prazo, 
a destruição completa, furto ou 
roubo do veículo.

O prazo de validade da autori-
zação será de 270 dias contados 
de sua emissão. Na hipótese de 
não utilização da autorização no 
prazo estipulado, poderá ser feito 
um novo pedido.

Para fazer a solicitação, o taxista 
deve comparecer a Unidade de 
Atendimento da jurisdição do local 
onde exerce sua atividade com os 
seguintes documentos:

- Requerimento de Isenção de 
IPI para Táxi;

- Declaração de Disponibilidade 

Táxis terão isenção 
do IPI até 2021

Financeira ou Patrimonial, compa-
tível com o valor do veículo a ser 
adquirido;

- Cópia da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) em que conste a 
informação de que exerce atividade 
remunerada;

- Declaração fornecida pelo órgão 
do poder público concedente, com-
probatória de que: exerce, em veículo 
de sua propriedade, a atividade de 
condutor autônomo de passageiros, 
na categoria de aluguel (táxi) ou é 
titular de autorização, permissão ou 
concessão para exploração do servi-
ço táxi, não estando no exercício da 
atividade em virtude de destruição 
completa, furto ou roubo do veículo. 
O motorista também deverá levar a 
Certidão de Baixa do Veículo, no caso 
de destruição completa do veículo, 
ou certidão da Delegacia de Furtos 
e Roubos ou congênere, no caso de 
furto ou roubo.

- Declaração de Regularidade Fis-
cal ou Contribuições Previdenciárias;

- Requerimento para isenção de 
IOF, se for o caso;

- Caso possua aquisição anterior, 
cópia da Nota Fiscal.

Os vereadores de São Paulo em 
sessão extraordinária encerraram na 
última sexta-feira (1/7), na Câmara 
Municipal SP a votação da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 2016, 
de autoria do Executivo Municipal, 
que estabelece as normas fiscais e 
investimentos para o ano de 2017. 

A proposta foi aprovada com 
previsão de R$ 51,3 bilhões (R$ 1 bi 
superior ao texto original). Foram 
apresentadas no prazo regimental 
555 emendas ao projeto de lei sen-
do 185 aprovadas destas emendas 
o vereador Salomão Pereira (PSDB) 
foi o único vereador que apresentou 
emenda em prol os taxistas, que passa 

Câmara  aprova emenda  do vereador 
Salomão Pereira em prol dos taxistas

a vigorar a partir do ano 2017.
A emenda aprovada ao Projeto 

de Lei 178/2016, insere entre as 
prioridades e metas da Administra-
ção Municipal para o exercício de 
2017 incentivos, e melhorias nas 
condições de serviço do transporte 
Público Individual Remunerado de 
Passageiros (táxi), conforme previsto 
na Lei Federal nº 12. 468, de 26 de 
agosto de 2011, que regulamentou 
a profissão de taxista e que o texto 
também foi elaborado pelo vereador 
Salomão, e apresentou ao deputado 
Silvio Torres. Esse projeto levou dois 
anos para ser aprovado e sancionado 
pela ex-presidente Dilma. 
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Apesar de existirem para facili-
tar nosso dia-a-dia, as mudanças 
tecnológicas têm ameaçado as 
profissões tradicionais cada vez 
mais. Agora, a Uber estuda traba-
lhar com carros sem motorista e o 
diretor do Easy Taxi afirmou que, 
em breve, a profissão do taxista 
será desnecessária.

Esse tipo de atitude das em-
presas mostra o quanto estão des-
preocupadas com os motoristas, 
que estão sendo usados somente 
para enriquecer empresários e são 
vistos como empregados descartá-
veis, até que a tecnologia supere o 
fator humano.

Com o judiciário e o legislativo 
atuando em favor das empresas, 
os motoristas são largados a esmo. 
Enquanto os taxistas sofrem com a 
concorrência desleal, os motoristas 
do Uber não têm direitos trabalhis-

O impasse entre 
taxistas e aplicativos

tas ou salário digno.
A crise econômica tem gerado 

um aumento cada vez maior no nú-
mero de motoristas do Uber, o que 
tem causado a perda de qualidade 
e o aplicativo segue recebendo cada 
vez mais reclamações e denúncias, 
inclusive dos próprios funcionários.

O momento não pede guerra en-
tre taxistas e motoristas, e sim a união 
entre toda a classe de motoristas 
contra aplicativos que os exploram. 

No final, todos só querem tra-
balhar de forma honrada. A regula-
mentação dos aplicativos de trans-
porte é necessária para que ambos 
trabalhem como iguais, sem serem 
explorados. Todos os prestadores 
de serviço de transporte devem 
ter direitos, deveres e serem re-
gulamentados da mesma maneira. 
Tanto para o bem dos motoristas, 
quanto dos passageiros.

Editorial Taxistas boicotam
aplicativos de Táxi

Taxistas iniciam 
movimento para 
boicotar aplicativos 
que trabalham com 
taxímetro virtual 
e exploram os seus 
serviços.
Após o aplicativo “99 Táxis” mu-

dar seu nome para “99” e começar 
a trabalhar com carros particulares, 
além de aumentar as tarifas cobra-
das, os taxistas se uniram em um 
movimento para inviabilizar o uso 
da plataforma.

 José Antônio dos Santos, taxis-
ta há 25 anos, foi quem iniciou a 
campanha. “Sofremos hoje, além 
do desconto de 30℅ oferecido ao 
passageiro, uma taxa de 12,99℅ 
de cobrança. E se o pagamento for 
feito através de cartão de crédito, 
mais 10%, o que torna inviável a 
prestação do serviço” conta ele. 

Os taxistas estão desinstalando 
os aplicativos “99” e “Easy Táxi”, 
fazendo com que os passageiros 
não encontrem nenhum motorista 
por meio da plataforma e tenham 
que recorrer aos pontos de táxi. Os 
motoristas afirmam que não preci-
sam dos aplicativos para sobreviver, 
mas as empresas necessitam dos 

motoristas para existirem.
De acordo com José, o movi-

mento já atinge diversos estados e 
têm lideranças no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Re-
cife, Rio Grande do Sul. Os taxistas 
exigem que as empresas reduzam 
as taxas para que voltem a traba-
lhar nos aplicativos.

Os motoristas farão uma reunião 
em prol do movimento nos dias 6 e 
7 de Dezembro, em Brasília, onde 
as lideranças se encontrarão para 
discutir a PL 5587/16, votada no dia 
23 de novembro.

As empresas usam o taxímetro 
virtual, que não possui a aprovação do 
INMETRO, para garantir seu lucro so-
bre cada corrida realizada pelo taxista.

Para os motoristas do Uber a 
situação está ainda pior. No aplicati-
vo, o valor cobrado por quilômetro 
rodado é R$ 1,40, com bandeirada 
de R$ 2,00 e hora parada de R$0,26 
por minuto. A corrida mínima é de 
R$ 7.00 e é cobrada uma taxa de 
25% por corrida, mais a transação do 
cartão. Assim, um motorista do Uber 
tem um faturamento de R$ 700 por 
semana para arcar com manutenção 
do veículo e suas despesas pessoais. 
A falta de regularização da empresa 
começa a atingir seus próprios fun-
cionários, que não possuem direitos 
trabalhistas e salário digno.
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Câmara instala comissão para tratar 
projeto que dá exclusividade aos taxistas

O PL 5587/16 assegura aos taxistas a 
exclusividade no transporte individual 
de passageiros em todo o País.

Começou a funcionar na terça-
-feira (22), na Câmara dos Deputa-
dos, um grupo de trabalho sobre o 
projeto que assegura aos taxistas 
a exclusividade no transporte in-
dividual de passageiros em todo 
o País (PL 5587/16). O projeto 
foi debatido na quarta-feira (23), 
em comissão geral no Plenário da 
Câmara.

Na quarta-feira, a Procuradora 
do Trabalho Juliana Corbal falou 
sobre a relação das empresas com 
os motoristas. “Não estamos aqui 
para defender o Uber ou os taxis-
tas. As fraudes trabalhistas estão 
presentes em diversas situações” 
– afirma Juliana. “De nada adianta 
fechar as portas para o Uber se 
não soubermos controlar. Preci-
samos controlar esses serviços e 
estabelecer uma regulamentação 
mais eficaz para que o trabalhador 
deste mercado, taxista ou não, seja 
realmente um trabalhador autôno-
mo, e não um empregado. Se for 
um empregado, que tenha seus 
direitos garantidos. Não podemos 
garantir a depredação do trabalha-
dor.” ela continua.

Um dos autores da proposta, 
o deputado Carlos Zarattini (PT-
-SP) disse que a ideia é proteger 
a categoria dos taxistas. Segundo 
ele, o texto não proíbe platafor-
mas digitais como o Uber, mas 
determina que o serviço seja re-
gulamentado e fiscalizado pelas 
prefeituras.  “Porque os taxistas já 
estão autorizados pela Prefeitura. 
Se a Prefeitura achar que deve 
aumentar o número de taxistas, é 

uma decisão dela. O prefeito pode 
decidir isso a qualquer momento, 
não depende desta lei federal. 
Nós só estamos pedindo que ele e 
que essas plataformas trabalhem 
exclusivamente com taxistas, in-
clusive para dar mais segurança 
à população”.

O PL 5587/16 prevê que qual-
quer serviço de transporte de 
passageiros seja oferecido so-
mente por meio de veículos que 
tenham a caixa luminosa externa 
com a palavra “táxi” e possuam 
taxímetro. Pelo texto, também 
caberá às prefeituras definir as ta-
rifas mínimas e máximas a serem 
cobradas dos passageiros.

Durante a reunião, diversos de-
putados defenderam a categoria 
dos taxistas, mas também sugeri-
ram a melhoria dos serviços. Um 
deles foi o deputado João Arruda 
(PMDB-PR). Para ele, o Uber é 
uma realidade no País e é preciso 
regulamentar o serviço, definindo 
critérios para os carros e motoris-
tas do aplicativo, para o registro 
junto à prefeitura e para o paga-
mento de impostos, de modo que 
exista igualdade na concorrência 
com o serviço de táxi.

Segundo Zarattini, o prazo 
de funcionamento do grupo de 
trabalho é até 6 de dezembro, 
quando está prevista a votação, 
no Plenário da Câmara, de re-
querimento de urgência para o PL 
5587/16. Se aprovada a urgência, 
um acordo no colégio de líderes 
prevê a votação do texto no Ple-
nário já no dia 7. 
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Uber x Táxi

A tecnologia existe para facilitar 
a vida da população. Todavia, ela 
deve ser inserida no cotidiano com 
cautela e respeito às leis, não sendo 
tratada como a solução para todos 
os problemas da humanidade.

No aplicativo Uber, qualquer 
pessoa com carteira de habilitação 
pode prestar serviços de transporte 
individual de passageiros. Na lei, 
essa modalidade necessita de auto-
rização municipal, possui restrição 
no limite de veículos circulando, 
requisitos mínimos de segurança e 
conforto e a fixação prévia dos va-
lores máximos das tarifas cobradas.

O que o aplicativo oferece é a 
prestação privada de um serviço 
público, burlando a legislação na-
cional e municipal e expondo os 
atrasos legais e burocráticos do 
país. O Uber não soluciona os pro-
blemas deslocamento. Pelo contrá-
rio, ele coloca mais carros na rua, 
dirigidos por motoristas inaptos a 
prestar esse tipo de serviço.

Sua tarifa baixa promove com-
petição desleal aos táxis, pois esses 
valores só chegam ao patamar que 
estão por conta da falta de direitos 
trabalhistas, licenças e fiscalização 
do governo, como é imposto aos 
táxis.

A Lei nº 12.587/2012, que insti-
tui as diretrizes da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana, conceitua 
o “transporte público individual” 
como o “serviço remunerado de 
transporte de passageiros aberto 
ao público, por intermédio de veí-
culos de aluguel, para a realização 
de viagens individualizadas” (art. 
4º, VIII). No Município de São Paulo 
foi editada Lei segundo a qual “É 
vedado o transporte remunerado 
individual de passageiros sem que 
o veículo esteja autorizado para 
esse fim”.

A legislação é clara sobre quem 
pode prestar serviço de transporte 
remunerado de passageiros. Todos 
os taxistas precisam se submeter a 
diversos procedimentos burocrá-
ticos para terem a permissão de 
dirigir e isso os difere dos demais 
motoristas. 

Um motorista habilitado não 
tem a permissão de pintar seu car-
ro, colocar uma placa escrita “Táxi” 
e sair colhendo passageiros pelas 
vias públicas. Tal serviço deve ser 
verificado, cadastrado e fiscalizado 
pelo Poder Público.  De acordo com 
o advogado Carlos Gian Fardoni, “A 
lei 12.468/2011, que regulamenta 
a profissão de taxista, o define por 
utilização de veículo automotor, 
próprio ou de terceiros, para o 
transporte público individual re-
munerado de passageiros. Para a 
classe, o Uber opera em sua área 
de atuação, mas sem a regula-
mentação exigida, e a alegação de 
serem particulares, não autoriza a 
sua livre circulação”.

O Uber vende o sonho de empre-
ender para uma massa de desem-
pregados, lucrando às suas custas. 
Os direitos trabalhistas estão sendo 
sucateados, as condições de traba-
lho são precárias, além da regressão 
na luta histórica pela redução na 
jornada de trabalho. A empresa não 
prejudica somente os taxistas, mas 
seus próprios “parceiros”.

O advogado defende que o Uber 
seja regulamentado, tanto para o 
bem dos motoristas, quanto dos pas-
sageiros. “Portanto, se regulamenta-
do e concedendo direitos iguais aos 
demais prestadores desses serviços, 
merece a devida regulamentação. 
Caso contrário não poderá permane-
cer na clandestinidade, pois, se as-
sim permanecer os usuários ficaram 
desprotegidos dos seus direitos” 
afirma Carlos.

Os motoristas do Uber e os ta-
xistas não devem estar em lados 
opostos. Ambos são vítimas de uma 
empresa que lidera a concorrência 
desleal, ditando regras, aplicando 
taxas incabíveis num mercado des-
regulado e com alto desemprego. 
Enquanto a empresa continuar atu-
ando com serviços disfarçados de 
carona e trabalhadores tarjados de 
sócios, todos os motoristas perdem. 
A regulamentação do Uber é neces-
sária para que taxistas e motoristas 
trabalhem como iguais, sem serem 
explorados. 

Por que o Uber viola 
as Leis Brasileiras?

A proibição no Rio de Janeiro
A empresa Uber insiste em atuar 

de forma irregular, enquanto os 
taxistas lutam contra a ilegalidade. 
O projeto de lei que proíbe o uso do 
aplicativo no Rio de Janeiro foi apro-
vado na quarta-feira (16) na Câmara 
dos Vereadores. Após pressão dos 
taxistas, o projeto foi votado com 32 
votos a favor e nenhum contra. O PL 
nº 1.362-A/2015, da vereadora Vera 
Lins, proíbe o uso de carros particu-
lares para o transporte remunerado 
de pessoas no município, estando 
ou não cadastrados em aplicativos 
ou sites.

No dia 25 de novembro, o prefeito 
Eduardo Paes sancionou a lei 6.106, 
proibindo o uso de carros particula-
res para o transporte remunerado 
de pessoas na cidade. A lei prevê 
penalidades ao infrator flagrado no 

transporte irregular de passageiros. 
Além disso, “proíbe contratações 
e cadastros de estabelecimentos 
comerciais cujos serviços incluam o 
uso desse tipo de transporte sem a 
devida autorização, permissão da 
prefeitura, devendo ser aplicado ao 
responsável o pagamento de multa 
prevista no Código de Defesa do 
Consumidor”.

 Apesar disso, uma liminar conce-
dida pela 6ª Vara de Fazenda Pública, 
no dia 5 de abril, garante aos moto-
ristas do UBER o direito de exercer a 
atividade de transporte remunerado 
individual de passageiros.

O município e o Ministério Público 
recorreram da decisão, em setembro. 
A apelação ainda será julgada, em 
segunda instância, na 17ª da Câmara 
Civil do Tribunal de Justiça do Rio.

A ministra do Superior Tribunal de 
Justiça, Nancy Andrighi, afirmou durante 
sua palestra no II Congresso Brasileiro de 
Internet que todas as leis municipais, esta-
duais ou distritais que venham a proibir o 
uso de aplicativos serão inconstitucionais.

Segundo ela, as recentes decisões de 
governos estaduais e municipais para re-
gulamentar ou proibir a atuação do aplica-
tivo de transporte Uber não devem durar, 
caso pedidos de contestação cheguem 
ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que 
a proibição da Câmara do Rio de Janeiro 
não surtiu efeito, já que o Uber ganhou 
o direito de continuar sendo utilizado por 
meio de liminar.

“Juridicamente não há como proibir tais 
aplicativos com base nessas leis que são 
diariamente invocadas” – afirmou Nancy.

O STF, na avaliação da ministra, deverá 
vetar essas decisões por serem inconstitu-
cionais. Segundo o Artigo 30 do Capítulo IV 
do Título III da Constituição, compete aos 
municípios organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, 
serviços públicos de interesse local, incluin-
do o transporte coletivo.

Porém, Fátima fez uma distinção entre 
os serviços prestados pelos taxistas e pelo 
aplicativo. “O táxi é transporte público 
individual, que deve atender de forma uni-
versal os passageiros, enquanto o Uber é 
um transporte privado individual, no qual 
impera a autonomia da vontade do mo-
torista, de acordo com sua conveniência”.

A lei 12.468/2011, que regulamenta 
a profissão de taxista, o define por “utili-
zação de veículo automotor, próprio ou 
de terceiros, para o transporte público 
individual remunerado de passageiros”. 
Para a classe, o Uber opera em sua área de 
atuação, mas sem a regulamentação exi-
gida. A ministra também citou passagens 
do Código Civil e do Marco Civil da Internet 
para reforçar seu argumento. O Marco 
Civil traz em seu sexto fundamento “livre 
iniciativa, livre concorrência e a defesa do 
consumidor”. A magistrada ainda fez um 
apelo para que a população --segundo ela, 
os “maiores interessados na questão”-- 
seja ouvida na discussão pública sobre a 
atuação do Uber. “Esse debate não pode 
ser pautado exclusivamente por pressão 
política de categorias profissionais”.

Só lei federal pode regulamentar 
ou proibir o Uber, diz ministra do STJ

O prefeito eleito de São Paulo, João 
Doria (PSDB), defende a regulamentação 
de serviços prestados por aplicativos de 
transporte. Doria anunciou que Sergio Avel-
leda, ex-presidente do Metrô e da CPTM, vai 
assumir o comando da Secretaria Municipal 
de Transportes no futuro governo. A pasta 
é estratégica para os interesses dos taxistas.

Avelleda terá que lidar com a polêmica 
regulamentação do Uber e de outros 

aplicativos proposta pelo atual prefeito, 
Fernando Haddad (PT). Para o Sinditaxi, a 
medida é insuficiente para brecar a con-
corrência desleal e o possível monopólio 
do serviço pelo Uber, que detém 90% das 
viagens solicitadas por meio de aplicativos 
atualmente. Para Doria, os aplicativos e 
taxistas devem ter convivência pacífica. 
“Estamos abertos ao diálogo e vamos 
olhar as regulamentações”, garantiu.

Doria terá que reformular leis
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Errata: O anúncio Remosgás GNV edição 777 foi publicado 
errado, não considerar os valores e datas informados.
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Para descontrair...
Oferecimento: Adria

Ingredientes:
Para a pasta de feijão
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 2 xícaras (chá) de feijão cozido
- 1 xícara (chá) do caldo do 
cozimento
- 1 colher (chá) de cominho em pó
- 1 colher (sopa) de coentro picado
- 1 pimenta dedo-de-moça, sem semen-

tes, picadinha
- sal a gosto
Para o creme azedo
- 1 xícara (chá) de creme de leite 

fresco
- suco de 1 limão
- 1 colher (café) de sal
Para a montagem
- 1 embalagem de Torrada Tradicional 

Adria (160 g)
- 100 g de queijo cheddar ralado grosso

Preparo:
Prepare a pasta de feijão: em uma 

panela aqueça o azeite, doure o alho e a ce-
bola. Junte o feijão, o caldo e tempere com 
o cominho, o coentro, a pimenta e o sal.

Cozinhe por 1 minuto após início da fervu-
ra e desligue o fogo. Bata no processador para 
obter uma pasta e volte à panela. Volte ao 
fogo e cozinhe, sem parar de mexer, até que 
comece a soltar do fundo da panela. Reserve.

Prepare o creme azedo: coloque o 
creme de leite na tigela da batedeira e 
bata até obter ponto de chantilly. Junte o 
suco de limão, o sal e misture. Mantenha 
em geladeira até o momento de utilizar.

Monte as torradas: sobre cada tor-
rada coloque uma porção da pasta de 
feijão, salpique com cheddar e leve ao 
forno pré-aquecido por 3 minutos. Retire 
do forno e finalize com o creme azedo.

Rendimento: 16 torradas
Tempo de Preparo: 40 minutos

Torrada Viva México

O médico perguntou: 
- Por que você tomou a medicação às seis da manhã se 

eu disse pra você tomar às nove? 
 

Eu respondi: 
- Doutor, era pra ver se eu conseguia pegar as bactérias 

de surpresa!
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essa ação, que faria com que o taxista 
perdesse 25% em cada corrida, e obri-
gou a empresa a utilizar o taxímetro 
convencional. 

A Lei 16.345 levou à competência 
do DTP a regulamentação de todos 
os aplicativos na atividade do taxista.  
Segundo o Diretor do DTP, Roberto 
Brederod, 19 empresas foram regula-

mentadas, com exceção do Uber que 
segue atuando por conta do decreto 
do prefeito Fernando Haddad.

Com os novos governantes mu-
nicipais, os taxistas esperam que 
o aplicativo saia do controle da SP 
Negócios, passe a ser regulamentado 
pelo Controle do Departamento de 
Transportes Públicos.

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 Eco-
nômica Federal. 
A Ação contra a Caixa é individual. 
Traga os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho, extrato do 
FGTS e comprovante de endereço.
Escritório de advocacia: Rua Conde do Pinhal nº 8 - 14º andar - Liberdade 
(atrás do Fórum João Mendes). 

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

Associado da Coopetasp tem atendimento preferencial. Procure por Vilma
ou Martins. Fone: 3104-2523 e-mail vilmadias@rodriguespereira.adv.br.

Trabalhando com taxímetro virtual, o prejuízo é de 60%
Trabalhando com os aplicativos 

99 e Easy Táxi, o motorista não tem 
como garantir o valor de suas corri-
das. As empresas usam o taxímetro 
virtual e tem variações de preço em 
comparação com o taxímetro con-
vencional. 

Não se sabe se as corridas são 
cobradas por quilômetro rodado, 
distância do ponto de origem ao 
destino, ou outra forma que possa 
estar sendo utilizada. Cada corrida 
faturada pelos aplicativos tem varia-
ções irregulares.

Além disso, são cobradas taxas 
do aplicativo sob cada corrida dos 
motoristas. “A Easy cobra 1,50 por 
corrida e a 99 cobra 12.99℅, as duas 
não incluem hora parada em suas co-
branças” conta o taxista José Antonio 
dos Santos.

Até mesmo o aplicativo Uber deixa 
claro para seus motoristas o quanto 
cobra por cada corrida, que tem um 
valor mínimo de R$7,00, quilômetro 
rodado de R$ 1,40, bandeirada a R$ 

2,00 e hora parada a 0,26 centavos 
o minuto. Segundo um motorista do 
Uber, que atua no aplicativo após fi-
car desempregado, seu faturamento 
semanal é de 600 a 700 reais.

Em resumo, os dois lados estão to-
mando prejuízo. O taxista, que teve sua 
receita reduzida em 60%, e o motorista 
do Uber, que trabalha quase de graça. 

Com o judiciário em defesa dos 
aplicativos prestando serviço irregular 
na atividade do taxista, está longe de 
existir uma solução para o problema. 
A Folha do Motorista é um órgão de 
imprensa em defesa da categoria e visa 
mostrar as irregularidades do judiciá-
rio, legislativo e executivo.

O taxímetro virtual, que não é aferido 
pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medi-
das do Estado de São Paulo), continua 
prejudicando os motoristas com tarifas 
variáveis e garante apenas o lucro das 
empresas, sem favorecer o motorista. 

A 99 tentou inserir a categoria Táxi 
Preto em seu aplicativo, mas o verea-
dor Salomão Pereira lutou para barrar 
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* Segundas-feiras – das 12h30 às 17h
Civil, Criminal e Trabalhista;

* Terças-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Consumidor;

* Quartas-feiras – das 13h às 17h
Civil, Família e Consumidor;

* Quintas-feiras – das 13h às 16h30
Civil, Família e Administrativo.

Coopetasp dispõe de departamento jurídico para seus associados

* Acidentes de trânsito
* Acompanhamento de escrituras
* Acompanhamento de contratos
* Alvará judicial
* Apreensão de veículos
* Cassação de alvará e cadastro 
(quando esgotadas as condições 
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

Confira as especialidades atendidas:

O Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN)  aprovou a norma que 
regulamenta punições para o ato de 
usar som em automóveis. A Resolu-
ção 624 publicada em 19 de outubro 
institui autuação ao condutor que for 
pego com som automotivo audível 
pelo lado externo de qualquer veículo, 
independente do volume ou frequên-
cia, e que perturbe o sossego público. 

Com isso, passa a ser desnecessá-
rio o uso de medidores de frequência 
por parte dos agentes de trânsito.

A competência para fiscalizar a 
infração continua a ser dos órgãos 
Municipais e dos órgãos Rodoviários.

Para multar, basta ao agente re-
gistrar o fato como observação, jus-

Multa para quem exceder 
no barulho do carro
Ideia da PM de São 
Paulo vira norma no 
Brasil

tificando como reclamações externas, 
ocorrências policiais, etc.

A infração será considerada grave, 
acrescida de mais cinco pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
punida com multa de R$ 195,23.

A medida deixa de fora ruídos 
produzidos por buzinas, alarmes, sina-
lizadores de marcha-a-ré, sirenes pelo 
motor e demais componentes obriga-
tórios do próprio veículo. 

Veículos de publicidade, divulgação 
e entretenimento, desde que autori-
zados, não serão punidos, bem como 
veículos de competição.

A ideia partiu da Polícia Militar de 
São Paulo. Em ofício, a corporação 
informa que a instalação e utilização 
de equipamentos sonoros, cada vez 
mais potentes nos veículos, inclusive 
durante “bailes funk” na via pública, 
foram objeto de inúmeras reclamações 
à Polícia Militar. 

Dirigir de maneira 
correta, realizar 
pequenas manutenções 
e cuidado ao escolher o 
combustível contribuem 
com a economia.
Calibre os pneus: Pneus murchos ou 
com a calibragem errada influenciam 
diretamente no consumo, fazendo 
com que suba até 15%. A calibragem 
deve ser feita no máximo a cada 15 
dias, seguindo as orientações das 
montadoras para pressão, que é 
diferente para traseira e dianteira. Além 
da economia, a pressão ideal prolonga 
a vida dos pneus e exige menos da 
suspensão e direção.

De olho no peso: Um carro mais 
pesado precisa de maior aceleração 
para se movimentar e consome mais 
combustível. Observe no manual 
do proprietário o peso máximo 
recomendado pelas montadoras e faça 
uma revisão nos objetos do seu carro, 
inclusive nos acessórios externos. Racks 
e bagageiros aumentam a resistência 
do vento e consequentemente o 
consumo do combustível.

Marchas: Todos os veículos trazem 
no manual a velocidade certa para a 
mudança de marcha, que depende 
do torque do carro. O ideal é manter 

Pequenas ações ajudam a 
economizar combustível

o conta-giros em uma faixa média, 
para não desgastar o motor e não 
consumir muito combustível. Além 
disso, não eleve a rotação até o limite 
para trocar de marcha, mesmo nos 
carros automáticos. Use esse recurso 
apenas se precisar ganhar aceleração 
em casos de emergência.

Troca das velas: Elas precisam 
ser trocadas exatamente com a 
quilometragem recomendada pela 
montadora. A função das velas é gerar 
energia na câmara de combustão 
para iniciar a queima da mistura 
ar/combustível. Se ela está ruim, 
essa queima fica irregular, o que 
reflete diretamente no aumento do 
combustível injetado.

Ar-condicionado: Seu uso pode 
elevar o consumo em até 10%. Evite 
usá-lo, exceto em estradas com 
velocidades superiores a 80 km/h. 
Em altas velocidades, ele é mais 
econômico do que manter as janelas 
abertas, que aumentam a resistência 
do ar e elevam o consumo até mais 
do que o ar-condicionado.

Desligue o motor: Se você irá ficar 
mais de um minuto com o carro 
parado, esperando um passageiro 
embarcar, desligar o motor e ligá-lo 
novamente quando for dar a partida 
ajuda a economizar combustível.
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Dados da Companhia de Engenha-
ria de Tráfego (CET) mostram que algu-
mas avenidas da capital que tiveram a 
velocidade reduzida não diminuíram 
o número de vítimas fatais. Dentre 
as 50 ruas com mais acidentes em 
2015, houve um aumento no número 
de mortes em 22 delas. Com isso, a 
conclusão a que se chega é: não basta 
reduzir a velocidade para diminuir os 
acidentes.

No topo da lista de avenidas peri-
gosas está a Washington Luis, na Zona 
Sul de São Paulo. Nos últimos nove 
anos 50 pessoas perderam a vida no 
local, e após a redução de velocidade 
houve um aumento no número de 
mortos: de 5 em 2014 para 8 em 2015. 
Em seguida, estão as avenidas Cruzei-
ro do Sul e Luiz Inácio de Anhaia Melo, 
que também tiveram um aumento de 
vítimas fatais.

Como a queda de velocidade não 
influenciou na diminuição do número 
de vítimas, outras medidas precisam 

Redução de velocidade não 
diminuiu mortes, segundo 
dados da CET

Em algumas 
avenidas número 
de vítimas fatais 
aumentou mesmo 
após a redução de 
velocidade

ser analisadas, como a instalação de 
passarelas, semáforos inteligentes, 
travessias com ilhas no meio de ave-
nidas movimentadas, entre outras. 
“Nenhuma medida única é a solução 
do problema. As cidades e países que 
atingiram reduções importantes adota-
ram um pacote de ações”, afirma Marta 
Obelheiro, coordenadora de projetos 
de saúde e segurança viária da Embarq.

Marginais não deveriam  
ter pedestres
A própria CET define as Marginais 

Tietê e Pinheiros como “vias de trânsito 
rápido, caracterizada por acessos espe-
ciais com trânsito livre, sem interseções 
em nível, sem acessibilidade direta aos 
lotes lindeiros e sem travessia de pedes-
tres em nível”. Mesmo assim, das 73 
pessoas que perderam a vida nas mar-
ginais em 2015, 36 eram motociclistas 
e 25 eram pedestres.

A redução de velocidade nas mar-
ginais não resolveu a questão central: 
não permitir que pedestres circulem 
na via. Porém, apenas um estudo mais 
aprofundado poderá identificar porque 
as pessoas se arriscam no local, e se é 
necessária a implantação de passarelas 
ou outros recursos que tragam segu-
rança, sem prejudicar a natureza de 
trânsito rápido das vias. 
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Desde o fim de outubro os pneus produzidos 
no Brasil ou importados devem possuir uma 
etiqueta indicativa de desempenho. A medida 
foi estipulada pela portaria 544/12 do Inmetro. 
Os pneus passam a ser classificados por 
resistência ao rolamento, aderência em pista 
molhada e ruído externo. 

A finalidade é melhorar a qualidade dos 
pneus e dar ao consumidor informações 
necessárias para a escolha do melhor produto.  
De acordo com Alberto Mayer, presidente da 

Pneus vendidos no Brasil ganham 
índice de qualidade
Objetivo é melhorar  a qualidade dos pneus

Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 
(ANIP), essa medida é um importante avanço 
para o consumidor, visto que ele terá mais clareza 
sobre alguns dos itens de desempenho, tais 
como segurança, eficiência e impacto ambiental. 
   “A partir da classificação da resistência ao 
rolamento, aderência em pista molhada e ruído 
externo, o consumidor terá mais elementos para 
determinar qual pneu é o mais adequado para 
o seu veículo e qual o nível de desempenho e 
economia que deseja do pneu”, afirma. Os índices 
de aderência e resistência vão de A a G.
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Um taxista feito refém por dois bandidos na região 
da Zona Oeste, no bairro de Vila Sonia capotou o carro 
durante uma discussão com um deles. Segundo o 
motorista, ele trafegava pela Avenida Francisco Morato, 
na Zona Oeste de São Paulo, quando os dois bandidos 
disfarçados de  “passageiros” anunciaram o assalto. Eles 
saíram do Campo Limpo, na Zona Sul, e disseram que iam 
até o bairro da Vila Prudente, na Zona Leste. Ao perceber 
que o taxista dirigia para uma delegacia de polícia, 
no bairro de Vila Sonia, o bandido segurou a direção, 
provocando o acidente. O veículo bateu num poste e 
capotou. Um dos criminosos morreu na hora. O taxista 
e o outro assaltante ficaram feridos e foram socorridos.  
Diante da situação que a categoria vem enfrentando 
com a falta de passageiros, muito deles estão 
trabalhando até 16 horas, para conseguir dinheiro 

Taxista mata um e destrói o carro 
no poste para escapar de bandidos

e pagar suas contas e sustentar a família. Mesmo 
com o baixo faturamento destes profissionais, os 
bandidos não dão trégua. Se o taxista possuir o seguro 
do veículo poderá retornar para a praça, caso contrário, 
enfrentará outro problema, sem carro para trabalhar. 
    Os taxistas devem estar atentos o tempo todo, 
principalmente ao atender mais de um passageiro. 
A maioria dos assaltos ocorre com dois bandidos se 
passando por passageiros, que ao sentar-se no banco 
de trás do taxista, o bandido o ataca, enquanto o 
comparsa se senta ao lado do motorista e anuncia o 
assalto, usando arma branca ou de fogo. O cuidado 
deve ser tomado até mesmo quando os passageiros 
forem um casal. Suspeitou? Não siga viagem! Solicite 
apoio da Polícia Militar ou pare o veículo em um posto 
de movimento.

O Estado de São Paulo possui mais de 
28 milhões de veículos registrados, 
e com isso todos os motoristas e 
pedestres estão sujeitos a se envolver 
em acidentes de trânsito. A dúvida é: 
o que fazer nessa situação?

De acordo  com o  Detran , 
primeiramente é necessário manter a 
calma e verificar se há vítimas no local 
para acionar o socorro médico. Em 
seguida, é preciso sinalizar o espaço 
do acidente ligando o pisca-alerta e 
utilizando o triângulo a uma distância 
de no mínimo 30 metros, para evitar 
novas colisões.

Em acidentes com vítimas é 
importante não movimentar os 
feridos para evitar sequelas. Já em 
acidentes sem vítimas, é preciso 
retirar os veículos da via para não 
interromper o tráfego e anotar 
informações para a elaboração de 
um Boletim de Ocorrência (B.O.), 
se necessário (fotos dos danos, 
dados dos condutores e dos veículos 
envolvidos, além do endereço do 
local, dia e horário do ocorrido).

Registrar um B.O. em acidentes de 
trânsito sem vítimas não é obrigatório. 
Em relação ao seguro, cada empresa 
possui suas exigências, que podem 
ser conferidas na apólice (como, 
por exemplo, a apresentação de 
documentos, vistorias e/ou boletins 
de ocorrência).

Remoção de veículos

Em caso de acidente sem vítima 
com veículos impossibilitados de se 
movimentar, os serviços de trânsito 
das prefeituras ou rodoviários devem 
ser acionados. Na cidade de São Paulo 
deve-se entrar em contato com a 

Acidente de trânsito mata 4.026 
pessoas em oito anos na capital
Verificar se há vítimas e 
sinalizar o local devem 
ser as primeiras atitudes

Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET) pelo telefone 1188. A CET realiza 
o trabalho de retirada do veículo e 
sinalização do local para a fluidez do 
trânsito.

 Já em ocorrências com vítimas fatais, 
motoristas embriagados ou danos ao 
patrimônio público, o local deve ser 
preservado e a remoção dos veículos 
não deve ocorrer, pois há necessidade 
de realização da perícia e da liberação 
dos órgãos policiais.

Posturas inadequadas e multas

Determinadas posturas do motorista 
após o acidente podem resultar em 
multa de trânsito e até processo 
judicial. Omissão de socorro, por 
exemplo, é considerado crime de 
acordo com o artigo 135 do Código 
Penal, punido com detenção que pode 
variar de um a seis meses e/ou multa 
no valor de R$ 957,70. 

Já o artigo 176 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) prevê como infrações 
gravíssimas com fator multiplicador 
deixar de prestar ou providenciar 
socorro às vítimas, de preservar o 
local de crime ou deixar de colaborar 
para o registro da ocorrência. Além 
das infrações, pode ficar configurado 
também crime de trânsito, punido com 
detenção de seis meses a um ano, com 
base no artigo 304 do CTB.

Outra situação que também pode 
gerar infração de trânsito é deixar 
de retirar os veículos envolvidos em 
acidentes sem vítimas. Segundo o 
artigo 178 do CTB, é preciso priorizar a 
segurança e fluidez da via. Desrespeitar 
essa norma é uma infração média. 

Avenida que mais matou, foi 
Aricanduva, com 139 mortos. Em 
seguida a Jacu- Pêssegos com 115, 
depois Av. Raimundo Pereira de 
Magalhães com 115 e estrada de 
Itapecerica com 114, mortes. Esse 
número não está contabilizando os 

que foram socorridos 
e entraram em óbito 
posterior em hospitais. 
Você  que  hora  é 
motorista,  hora é 
pedestre, é bom ficar 
atento, há sempre 
alguém distraído em 
sua frente.
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 30,00

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS 
Pirelli Firestone Goodyear Bridgstone 
Michelin Carros Pick ups e utilitários 
Aro 13 ao 17 Todas as medidas Bom 
preço  Fone.: 2081-2404 WhatsApp: 9 
9585-6727 www.pescapneus.com.br

Dificuldade para conseguir alvarás, emprego ou 
participar de concursos públicos por causa de antece-
dentes criminais? Se você já cumpriu sua pena ou  foi 
absolvido, regularizamos sua situação e limpamos seu 

atestado de antecedentes!
RC Assessoria Jurídica:  11- 3438 8866

LIMPO ANTECEDENTE CRIMINAL

Se a sua transferência foi aceita, você tem um prazo de 
90 dias, a partir da publicação, para procurar o DTP.

Diário Oficial de 12/11/16
2016-0.065.917-5 Intes Garcia - Transferência de alvará 
de estacionamento N. 010.758-29. Deferido.
2016-0.110.292-1 Daniella Kozikoski Gibertoni Pedro 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 009.326-
20. Deferido.
2016-0.118.295-0 Deive Moreira Tavares - Transferência 
de alvará de estacionamento N. 024.759-28. Deferido.
2016-0.124.982-5 Divino Francisco Teixeira - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 002.127-25. 
Deferido.
2016-0.125.850-6 Paulo Henrique De Oliveira - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 025.185-20. 
Deferido.
2016-0.129.500-2 Adriano Barbosa Pereira Junior - 
Transferência de alvará de estacionamento N. 021.798-
22. Deferido.
2016-0.138.903-1 Joao Bosco Aparecido Resende - 
Transferência do Alvará Táxi Preto N. 043.103- 22 para 
o Sr. Daniel Di Prinzio. Deferido.
2016-0.152.632-2 Maria Ines Fiorenzano De Lima - 
Transferência de alvará de estacionamento N. 021.998-
23. Deferido.

Processos deferidos e indeferidos para transferência de alvará
2016-0.161.491-4 Takakuwa Keitaro - Transferência 
de alvará de estacionamento N. 017.207-24. Deferido.
2016-0.163.538-5 Sandra Ferreira Prado Vequeti-
ni - Transferência de alvará de estacionamento N. 
026.087-23. Deferido.
2016-0.168.720-2 Maria Da Penha Garcia - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 007.992-20. 
Deferido.
2016-0.171.882-5 Jose Candido Da Silva - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 007.005-25. 
Deferido.
2016-0.175.826-6 Luciana Genta Cordioli - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 035.008-29. 
Deferido.
2016-0.225.943-3 Maria Ione Costa Constantino 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 
040.455-21. Deferido.
Diário Oficial de 18/11/16
2015-0.237.048-0 Sonia Schiling - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 022.866-29. Deferido.
2016-0.107.612-2 Jose Roberto Montanaro - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 016.972-26. 
Deferido.
2016-0.156.170-5 Joshe Hilton Lima - Transferência 
de alvará de estacionamento N. 041.101-29. Deferido.
2016-0.160.014-0 Alziro Lauriano Da Silva - Trans-

ferência de alvará de estacionamento N. 034.743-21. 
Deferido.
2016-0.161.490-6 Antonio Caparroz Rodrigues 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 
003.369-20. Deferido.
2016-0.175.297-7 Katia Cilene Santos Barros - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 001.618-29. 
Deferido.
2016-0.187.996-9 Everton Ricardo Orrico - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 041.239-21. 
Deferido.
Diário Oficial de 23/11/16
2015-0.285.828-9 Claudio Otacilio Da Silva - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 004.823-23. 
Deferido.
2016-0.070.938-5 Thiago Machado De Souza - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 042.645-25 
(Táxi Preto). Deferido.
2016-0.078.487-5 Joao De Farias Falcao Filho - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 015.189-25. 
Deferido.
2016-0.089.953-2 Darcio Pasini De Oliveira - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 043.057-28 
(Táxi Preto). Deferido.
Diário Oficial de 24/11/16
2016-0.105.409-9 Nelson Russi - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 017.420-27. Deferido.
2016-0.107.529-0 Paulo Roberto Xavier Da Silva 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 
020.252-21 . Deferido.
2016-0.122.640-0 Vilson Alves Teoxeira - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 000.471-20. 
Deferido.
2016-0.122.693-0 Nilza Botiquio - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 013.830-27. Deferido.
2016-0.122.849-6 Debora Lopes Carralero - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 007.509-21. 
Deferido.

2016-0.149.256-8 João Francisco - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 025.464-26 . Deferido.
2016-0.166.111-4 Jose Elias Da Silva - Transferên-
cia de alvará de estacionamento N. 040.886-20. 
Deferido.
2016-0.167.850-5 Elias Ribeiro Da Cruz - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 015.059-20. 
Deferido.
2016-0.171.838-8 Augusto Jose Guimarães Souto 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 
041.073-22. Deferido.
2016-0.185.940-2 Jesse Gimenez - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 025.335-29. Deferido.
2016-0.188.596-9 Luis Carlos Fernandes Gomes 
- Transferência de alvará de estacionamento N. 
041.237-27.  Deferido.
Diário Oficial de 25/11/16
2016-0.004.003-5 Jose Geraldo Dos - Transferên-
cia de alvará de estacionamento N. 035.565-22. 
Indeferido.
2016-0.040.711-7 Jose Aparecido Galdino - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 007.656-27. 
Indeferido.
2016-0.075.024-5 Edmur De Souza Leal - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 042.711-22. 
Indeferido.
Rtigo 35. 2016-0.094.127-0 Vilson Tabajara De 
Assis - Transferência de alvará de estacionamento 
N. 019.408-21. Indeferido.
2016-0.184.099-0 Estevan Pavao De Oliveira - Trans-
ferência de alvará de estacionamento N. 016.548-29.  
Deferido.
2016-0.191.071-8 Edmur De Souza Leal - Transfe-
rência de alvará de estacionamento N. 042.711-22. 
Indeferido.
Diário Oficial de 26/11/16
2016-0.193.767-5 Antonio Leal - Transferência de 
alvará de estacionamento N. 020.469-20. Indeferido.

ALUGO ALVARÁ, para carro 0 km 
ou seminovo. Ótimo preço, Walde-
mar Mendes Fone: 9.8585-5988 / 
9.4714-6922. 

PROCURO CO-TITULAR URGENTE 
- Preciso trabalhar urgente! Tratar 
Tel.: (11) 96828-1200/95863-6429.

PROCURO 2°MOTORISTA,  ou 
transfiro alvará 2014. Tratar Fone: 
9.8269-2495 (whatsapp) c/ Fátima.

TRANSFIRO ALVARÁ c/ponto na 
Rod. Barra Funda, completo ou só 
alvará. Tratar Fone: 2041-2209 / 
9.4318-8651 c/ Clemente.

TRANSFIRO ALVARÁ 2014 c/ponto 
Shop. Eldorado Tratar Fone: 9.4764-
5064 c/Felipe.

VENDO IDEA 2014, 1.6 Essence 
(taxi) R$ 30.000,00, pronto p/ traba-
lhar e Alugo alvará (SP) ponto livre 
R$ 800,00. Tratar Fone: 9.9852-9998 
c/ Leandro.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE - Tra-
tar Tel. (11) 7820-4320/7726-4620.

TR A N S F I R O  A LVA R Á  c / p o n t o 
Hosp.São Luiz do Morumbi. Tratar 
Fone: 9.8316-1295 c/ Eduardo.

VENDO LIVINA XGEAR 1.8, com-
pleta, 13/14, branca, único dono, 
part icular. Tratar Fone:  9.6588 
– 2556 / 9.5358-0272 c/ Rodrigo.

VENDO- PREFIXO ALVARÁ Ver-
melho e Branco e Livina 13/14, 
completa, automática, baixa km 
Tr a t a r  F o n e :  9 . 8 1 8 7 - 7 4 6 1  c / 
Paulo.

VENDO SPIN E PROCURO CO-
-PROPRIETÁRIO -  Tra ta r  Te l .
(11) 7726-4620.

TRANSFIRO ALVARÁ c/ponto no 
shopping Cont inental  c/  Honda 
City 14/15, ou só alvará Tratar 
Fone: 9.8248-2988 c/ Edmilson.

ASSUMO ALVARÁ taxi preto ou alugo 
alvará taxi branco / compro carro Tra-
tar Fone: 9.4388-8860 c/ Fernando.

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

TRANSFIRO ALVARÁ ponto livre 
ano 2014. Transfiro alvará c/ponto 
no I ta im Bib i ,  par t icu lar  Tratar 
Fone: 9.9702-3976 (whatsapp) / 
9. 6596-6266.

1 . 0 0 0  C A R T Õ E S  V I S I TA = 
65,00 Tratar Fone: 3224-0982 
/  9.9942-5514 (whatsapp)

TRANSFIRO ALVARÁ 2013 c/ 
ponto na Rua: Ol iveira Dias c/ 
Brigadeiro Luiz Antonio e Siena 
2013 Tratar Fone: 9.8554-5050 
(whatsapp).

VENDO COBALT E PROCURO 
CO-PROPRIETÁRIO  -  Tratar 
Tel .  (11) 96128-1200.

TRANSFIRO ALVARÁ – pref ixo 
vermelho e branco – Cobalt 1.8 
LTZ ,  A t .2014 ,  GNV 5°  ge ra -
ção. Tratar Fone: 9.7488-6064 
(whatsapp) c/  Pedro.

VENDE-SE Focus ano 09, pon-
to  próx imo a  Pau l is ta ,  ó t imo 
local  de trabalho. Tratar Fone: 
9.4770-0934 c/  Dino.

V E N D O  TA X I  c o m p l e t o  o u 
n ã o ,  C o b a l t  2 0 1 3  LT,  1 . 8 
A u t .  ( c a r r o  c /  m e c â n i c a  e m 
e x c e l e n t e  e s t a d o )  e  a l v a r á 
Tr a t a r  F o n e :  9 . 8 2 1 9 - 0 2 6 9  / 
9 . 4 7 6 4 - 2 3 8 9 ( n e x t e l )  c /  L u -
ciano.

PROCURO CO-PROPRIETÁ-
RIO c /  ca r ro  2012  em d ian -
te  Tra ta r  f one :  9 .8554 -5050 
(whatsapp). .

 ALUGO SÓ ALVARÁ (2014) 
T r a t a r  F o n e :  3 2 3 1 - 1 5 7 0  c / 
Sergio.  Bela Vista.

V E N D E - S E  C O B A LT,  1 6 / 1 6 . 
Transfiro divida. Alugo alvará c/ 
ponto Promon Eng. E Transfiro 
alvará Tratar Fone: 2236-8709 
c/ Wilson.

VENDO SPIN LT 2014 e Transfiro 
alvará livre Tratar Fone:  5575-
3267 / 9.9609-4769 c/ Bahia.
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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 1200 pais de família 
e pretendentes em SP) na burocracia 
do DTP.

 Desde 21.07 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 isso 
possa se efetivar. 

Detalhe: O DTP não definiu uma 
data limite para que isso ocorra e 
literalmente paralisou todo o processo. 

     Acho interessante divulgarem 
materiais a respeito contribuindo 
com esta camada emergente de 

desempregados que buscam uma 
opção de trabalho e que mais uma 
vez fica preso na “malha fina” desta 
rede de interesses que é a Secretaria 
Municipal de Transportes, determinou.

Agnaldo Gonçalves de Camargo Junior

Resposta:  
Temos procurado informação no 
Departamento de Transportes 
Públicos sobre o assunto. O 
DTP informou que a emissão do 
Condutax, suspensa desde 21 de 
julho por meio da Portaria DTP.GAB 
144/2016, será retomada assim que 
for implantada a reestruturação 
do DTP, que prevê a solicitação 
do cadastro de condutores via 
internet, visando simplificar e agilizar 
o atendimento. No entanto, a 
reestruturação não possui data para 
ser finalizada.

Esperando a oportunidade 
para ser taxista em SP

Veículos 
homologados
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 26/11/16

PORTARIA Nº 255/2016 - DTP-GAB

Aprova a utilização do veículo da Marca 
KIA SPORTAGE, Versão LX 2 OFF G4, Código 
DENATRAN 222927, 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. 

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

Mudanças e criação de 
novos pontos de táxi

A fábrica recebeu representantes de 
empresas de táxi do Rio e São Paulo

Correspondente Rio de Janeiro: A Nissan do 
Brasil se prepara para ampliar a participação 
no mercado automotivo brasileiro para 8% nos 
próximos anos. Em 20 de outubro, a diretoria da 
fábrica de Resende (RJ) recebeu representantes 
de empresas de táxi ,  revendedores e 
concessionárias do Rio e de São Paulo para 
conhecer as instalações.Os diretores estão 
otimistas com os rumos da economia brasileira, 
que começa a reagir saindo da crise. Inaugurado 
em abril de 2014, o Complexo Industrial recebeu 
investimentos que somam  R$ 2,6 bilhões. Nesta 
unidade, são produzidos vários modelos de 
veículos que é utilizado para o serviço de táxi. 
A Nissan é uma fábrica, ou seja, mantém um 
completo ciclo de produção de automóveis, 
desde as peças até à pintura final, no próprio 
Complexo. Além de funcionários, a produção 
conta com a utilização de robôs. As instalações 
seguem o conceito de fábrica sustentável. O 
resultado é uma unidade capaz de produzir até 
200 mil veículos e 200 mil motores por ano.

Nissan prevê 
crescimento para 2017

Nissan Kicks
Ainda em outubro, o Complexo Industrial 

de Resende (RJ) iniciou os preparativos para a 
produção do Kicks. O veículo é produzido no 
México e chegou às concessionárias no dia da 
abertura dos Jogos Olímpicos, em 5 de agosto. 
O Brasil foi o primeiro país a comercializar o 
novo modelo, que, em sequência, começa a ser 
introduzido em vários países da América Latina e, 
futuramente, em mais de 80 países pelo mundo.

A preocupação com o ambiente é destaque 
do Complexo Industrial de Resende.  Os prédios 
utilizam iluminação e ventilação naturais. Um 
sistema próprio trata os resíduos utilizados no 
processo produtivo. Há reutilização de água e 
redução das emissões de CO² e de compostos 
orgânicos voláteis provocados pela produção. A 
empresa também cuida do ecossistema da região 
da fábrica. 

Cláudio Rangel, 
Redação Folha do Motorista Rio de Janeiro.

E-mail

DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/16

Portaria nº 248/16 - DTP. GAB.

Transfere o Ponto Privativo nº 
na Rua Padre Luis Alves Siqueira 
(Subprefeitura da Lapa), passando 
do lado impar para o lado par, 
entre a Rua James Holand e a 
Rua Solimões, iniciando avançado 
com 18 metros da projeção do 
SPU 53/5645, com 25 metros de 

extensão, capacidade para 5 vagas 
e índice de rotatividade igual a 
3,52 carros por vaga, totalizando 
18 carros.

DIÁRIO OFICIAL DE 24/11/16

Portaria nº 252/16 - DTP. GAB.

Estabelece o Ponto Privativo nº 
3084 na Rua Professor Rodrigues 
Vale, confluência com a Rua Enxovia 
(Subprefeitura de Santo Amaro), 
iniciando a 2 metros avançado da 
projeção oposta do SPU 4/30838, 
finalizando a 23 metros desta 
mesma projeção, perfazendo 25 
metros de extensão útil, capacidade 
para 5 vagas, índice de rotatividade 
igual a 3 carros por vaga, totalizando 
15 permissionários.




