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Classificado: Com
R$ 40,00 você vende 
seu táxi, transfere o 

seu alvará, coloca um 
2º condutor, compra 

o seu táxi.
É só anunciar, ligue: 

5575-2563. 

Secretário Avelleda promete 
rever decreto do ex-prefeito

Em reunião com o ex-vereador Salomão Pereira, o Secretário dos Transportes, Sérgio Avelleda,  prometeu 
rever os decretos do ex-prefeito Fernando Haddad, que regulamentou o Uber e criou a categoria Táxi Preto.
Vamos rever o decreto do Táxi Preto, para ajudar  os  taxistas que entraram em dívida com a prefeitura. 
Com  relação ao decreto que regulamentou o Uber, também já solicitei a Secretário Daniel Annenberg  
rever o que podemos fazer. Pág. 02

Todos os anos, mais de 1,2 milhões de pessoas ao 
redor do mundo vão a óbito em acidentes de trânsito 
por razões que vão do excesso de velocidade e falta 
de uso de itens de segurança à mistura de bebida e 
direção. 33 artigos foram alterados com aumento 
de penalidade. Pág. 04

Mesmo com tanta  reclamação por parte do usuário e motorista, 
cresce dia a dia o Uber em São Paulo. Para que não fiquem na 
promessa, os  taxistas precisam cobrar do vereador que prometeu 
acabar com Uber,  para garantir a sua sobrevivência. Preços 
praticados pelo Uber, bandeirada R$ 2.00, quilômetro rodado R$ 
1,40 e hora parada R$ 0,26 centavos por minuto. Pág. 14

Código de  Trânsito teve
33 artigos alterados em 2016

Se você não 
aceita pagar

R$ 9.800 pelo 
alvará, procure 

a Coopetasp

Carta de 
rendimento, 

lucro cessante e 
nota fiscal é na 

Coopetasp

Uber cresce dia a dia em
SP, um sai e outros entram 

Os advogados da 
Coopetasp,  em pesquisa  

na lei 7.329 de 11 de julho 
de 1969, Decreto e o edital 
que criou o “Táxi Preto”, 

não encontrou respaldo 
que der amparo ao poder 
público cobrar a  taxa de 

15%, para a transferência 
de alvará, equivalente a R$ 
9.800,00. “Vamos defender 

o taxista no judiciário, 
para incluir a cor preta o 
prefeito teria que alterar 
a lei 11.086, como não o 
fez não a respaldo para 

cobrança”, orientou 
Salomão Pereira. Pág.  14

Coopetasp oferece diversos 
serviços: Atendimento 

jurídico, recursos de 
multas, comprovante de 
renda, carta de isenção 

IPI e ICMS, carta de 
rendimento e lucro 

cessante e emissão de Nota 
Fiscal, Ligue: (11) 2081-

1015/ 2081-1014. Pág. 18
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Em reunião com o ex-vereador 
Salomão Pereira, o Secretário 
dos Transportes, Sérgio Avelleda,  
prometeu rever os decretos do 
ex-prefeito Fernando Haddad, que 
regulamentou o Uber e o que criou 
a categoria Táxi Preto. 

“Vamos rever o decreto do Táxi 
Preto, que assegurou a cobrança da 
outorga, para ajudar esses taxistas 
que entraram em dívida com a prefei-
tura e financeira, aumentando o prazo 
e reduzindo o valor pago por mês. 
Com relação ao decreto que regula-
mentou o Uber, também já solicitei 
a Secretário Daniel Annenberg ver o 
que podemos fazer, todos precisam 
trabalhar”, afirmou o Secretário.

“O serviço prestado por mo-
torista do Uber, secretário quem 
ganha é a empresa, esses motoristas 
estão trabalhando de graça, arris-
cando suas vidas, como tem ocor-
rido assalto e assassinato. Tenho 
certeza que Vossa excelência, junto 
ao Daniel Annenberg, vai encontrar 
uma solução. A proibição em São 
Paulo, só gerou prejuízo aos taxis-
tas, porque o Uber entra na justiça, 
e com Liminar, continuar operando. 
Não podemos aceitar esse serviço 
na cidade, da forma que está, sem 
controle do poder público, colocan-
do em risco a vida do passageiro 
e motorista, e acabando com o 
serviço de táxi em nossa cidade”, 
questionou Salomão. 

O ex-vereador entregou em mão 
copia do projeto 289/2015, de sua 
autoria, que foi aprovado na últi-

Secretário dos Transportes promete rever 
decreto do ex-prefeito Fernando Haddad

ma sessão legislativa do ano 2016. 
O projeto 289/2015, permite que o 
taxista cumprindo penalidade por 
suspensão da CNH, ou por decisão 
judicial, possa renovar o seu alvará 
com o condutax de outro taxista e 
manter o carro trabalhando, gerando 
renda para a família. 

“Mesmo que o taxista tenha um 
segundo condutor, trabalhando com o 
veículo e a sua documentação regular 
e o titular do alvará estiver cumprindo 
penalidade, o alvará não será reno-
vado, acarretando prejuízo para as 
duas famílias, a do titular do alvará e 
a do segundo condutor. Se possível 
gostaria que vossa excelência, levasse 
ao conhecimento do Prefeito João 
Dória, que sancionasse esse projeto 
que vai ajudar muitos os taxistas que 
estão na situação de penalidade. Tem 
caso que a taxista pega até ano de pe-
nalidade junto ao DETRAN, tirando 
a renda familiar. Já conversei com o 
Júlio Semeghine, mas é sempre bom  
reforçar o pedido ao prefeito”. 

Várias solicitações que Salomão 
entregou ao secretário foram solici-
tando melhorias do Departamento 
de Transporte Público (DTP). “É um 
setor secretário que concentra vários 
atendimentos: taxistas, motofrete, 
ônibus alternativo, peruas escolar, 
expedição de alvará, condutax, ex-
pedição de certidão para o beneficio 
do IPI e ICMS, na compra com carro 
zero e vários outros, atendimento, 
a sempre reclamação de demora  o 
atendimento. A certidão do IPI e 
ICMS, anterior, era liberado no máxi-

mo em três dias, hoje está demorando 
até 15 dias. Uma transferência de 
alvará, que antes era realizada em 
menos de uma semana, está demoran-
do até quatro meses, e tantas outros 
atendimentos que precisamos rever e 
melhorar”, continuou Salomão.

“Todas essas reivindicações, serão 
analisadas, vou chamar o diretor do 
DTP e vou encaminhá-las. Com certeza 
vamos procurar melhorar. O Secretário 
Daniel Annenberg, sobre orientação do 
prefeito Doria, está avaliando todos os 
setores em que precisamos melhorar. 
Com relação a regulamentação do  
aplicativo Uber, que está na SPnegó-
cios, será enviada para a Secretária dos 
Transportes. É importante que todos 
esses aplicativos que prestam serviço 
remunerado estejam em um só local”, 
afirmou o secretário.

“A lei 16.345, de minha autoria, 
sancionada pelo prefeito Fernando 
Haddad, leva todos os aplicativos 
remunerados para a competência do 
DTP. 19 empresas que prestam servi-

ços com aplicativos se regulamen-
taram no DTP, apenas a Uber não 
aceitou”, orientou Salomão Pereira. 

“Outro assunto secretário que 
precisa ser visto é com relação aos 
processos de recursos de multas, 
leva até seis meses para ser julgado.  
O Código de Trânsito Brasileiro, 
assegura em seu artigo 283, dá Lei 
9.503, de 26 de setembro de 1997, 
as multas que não forem julgadas 
em 30 dias perderá seu efeito. Com 
a morosidade no processo de julga-
mento, tem  dificultado a renovação 
da CNH do Condutor e o licencia-
mento do veículo. Também precisa 
ser corrigido, a ajuda de custo destes 
julgadores, que há dez anos não tem 
reajuste, recebe R$ 60,00 por sessão. 
De acordo com o local onde mora 
gasta mais com  combustível do que 
os R$ 60,00, questionou Salomão”.

“Estou a disposição para ajudar 
no que for necessário, os assuntos 
dos taxistas, seja ele do táxi preto 
ou até do Uber, precisamos tran-
quilizar os taxistas, e dá condições 
de trabalho. O Uber é um serviço 
irregular na cidade, sem controle do 
poder público, vamos procurar ter o 
controle deste serviço prestado ao 
usuário deste meio de transporte.

“O assunto da Jaris, vou fazer uma 
visita ao local e rever todos esses pro-
blemas, como também a gratificação 
para esses profissionais. O proprietá-
rio do veículo, não poder esperar seis 
meses para ser definido um recurso, 
como também vamos rever a situação 
dos táxis preto, branco e daqueles 
que trabalha com o Uber. No meu 
ponto de vista, o prefeito Fernando 
Haddad, em libera o táxi preto e em 
seguida o mesmo serviço para o Uber, 
prejudicou a categoria,”, completou o 
Secretário Sérgio Avelleda.
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O viaduto se tornou um corre-
dor exclusivo de ônibus e táxis em 
novembro de 2015, em decisão do 
então prefeito Fernando Haddad e 
visava melhorar a qualidade do ser-
viço de transporte de passageiros.

O atual prefeito, João Doria, 
reabriu o viaduto para veículos com 
duas pessoas ou mais, que poderão 

Viaduto da Av. Nove de Julho deixa
de ser exclusivo para táxis e ônibus

trafegar na via das 5h às 21h nos 
dias de semana e das 5h às 15h aos 
sábados. Nos demais horários e aos 
domingos e feriados, o acesso será 
liberado para todos os veículos, 
independentemente do número de 
ocupantes. 

Segundo a gestão Doria, passam 
hoje 120 ônibus por hora e 50 táxis 

por hora no local. O total esperado no 
viaduto após a mudança para carros 
compartilhados, diz a administração 
tucana, é de 570 veículos por hora.

A medida irá prejudicar princi-
palmente usuários de ônibus e ta-
xistas, que perdem uma de suas vias 
exclusivas para trafegar no trânsito 
caótico de São Paulo.

O viaduto, que fica no caminho entre a casa do prefeito
e a sede da prefeitura, foi reaberto para carros.
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A Coopetaps, com sede na Rua 
Napoleão de Barros, 20 Vila Ma-
riana,  além do fornecimento de 
carta de rendimento, lucro cessante, 
emissão de nota fiscal, recurso de 
multa, serviço de guincho, recurso 
de pontuação, atendimento jurídi-
co. Está incluindo para os taxistas 
o serviço de declaração de imposto 
de renda, e levantamento de tempo 
para aposentadoria.

Todos os anos, mais de 1,2 mi-
lhões de pessoas ao redor do mundo 
vão a óbito em acidentes de trânsito 
por razões que vão do excesso de 
velocidade e falta de uso de itens 
de segurança à mistura de bebida 
e direção. No Código de Trânsito 
Brasileiro estão dispostos direitos 
e deveres aplicáveis a qualquer ve-
ículo, bem como aos proprietários 
e condutores dos veículos em ter-
ritório nacional. Com tópicos sobre 
infrações, fiscalização e educação 
viária, a legislação brasileira objeti-
va uma mobilidade segura e é consi-
derada referência por especialistas.

“Em relação aos principais 
fatores de risco, a legislação de 
trânsito brasileira tem se mostrado 
cada vez mais rigorosa”, declara 
o Tenente Coronel da Brigada 
Militar em Porto Alegre, Ordeli 
Gomes sobre a embriaguez ao 
volante, a negligência quanto aos 
itens de segurança e a adoção de 
altas velocidades. Especialista em 
gestão e legislação de trânsito, ele 
enfatiza a importância do art. 165, 
que considera dirigir sob influência 
de álcool multa gravíssima, com 
valor multiplicado por dez (R$ 
2.934,70) e suspensão do direito de 
dirigir por doze meses. Conforme 
o volume etílico e as condições ao 
dirigir, o motorista pode, ainda, 
responder pelo crime de trânsito 
do art. 306, com detenção de seis 
meses a três anos. “Quanto maior 
o rigor, mesmo que seja em relação 
aos valores das multas e ao tempo 
de suspensão, maior o receio dos 

Código de Trânsito Brasileiro
teve 33 artigos alterados em 2016
Celular e inspeção de segurança veicular foram temas contemplados na mudança

condutores em associar bebida e 
direção”, completa. 

Mas esse não é o único marco 
visualizado pelo especialista no CTB 
que, em 19 anos de vigência, teve 
31 Leis alteradas. “Dessas, pode-se 
destacar a Lei 11.910/09, que tornou 
obrigatório o air bag aos veículos 
produzidos no país ou importados a 
partir de 1º de novembro de 2014, à 
qual o CONTRAN acresceu os freios 
ABS. Com isso, ganhamos muito em 
segurança no trânsito, o que causou 
a diminuição dos valores do Seguro 
DPVAT em 2017, por exemplo, gra-
ças à redução do volume de feridos 
com gravidade”, salienta. 

Outra alteração  no CTB acon-
teceu ano passado, em decorrência 
da Lei 13.281/16, minirreforma 
que alterou 33 artigos e acrescentou 
outros quatro ao Código. “Com ela, 
há uma nova tentativa de possibili-

tar a inspeção veicular em centros 
especializados, a exemplo do que já 
acontece na França e na Suíça. Hoje, 
a inspeção depende do contingente 
de agentes para vistoriar os veículos, 
portanto, a tecnologia desses centros 
traria um grande ganho em seguran-
ça no trânsito”, relaciona. 

A mesma lei discorreu sobre um 
tema controverso e cada vez mais 
em voga: o uso indiscriminado do 
celular. Desde novembro de 2016, 
há duas possibilidades de autuação 
nesse sentido. A primeira delas 
continua a ser infração média (R$ 
130,16 e quatro pontos na CNH) aos 
que fizerem uso do celular, mesmo 
em viva voz. Já a segunda se aplica 
aos casos em que o motorista segurar 
ou manusear o dispositivo, infração 
considerada gravíssima (R$ 293,47), 
com sete pontos na carteira. “O le-
gislador perdeu a oportunidade de 

simplificar a questão e não deixar 
margem a interpretações, como 
acabou acontecendo. Mas, aprovei-
to para reiterar a proibição do uso 
do celular enquanto se dirige, mes-
mo com o veículo parado em um 
semáforo. Esse ato é extremamente 
perigoso, levando a consequências 
muitas vezes fatais”, enfatiza.

Educação para 
o trânsito ocupa 
capítulo integral 
da legislação

Para o Tenente Coronel, a edu-
cação voltada ao trânsito, mesmo 
que abordada pelo CTB, ainda não 
é incorporada ao dia a dia das pes-
soas. “Para se alcançar resultados 
mais satisfatórios nesse quesito, é 
essencial que o país coloque em 
prática o Cap. VI – Da Educação 
para o Trânsito. Precisamos traba-
lhar o tema desde a pré-escola até o 
nível superior, conforme determina 
a Lei”, salienta. Nesse sentido, 
ele avalia que grande parte da 
população peca ao não manifestar 
interesse em estar mais próxima 
da legislação de trânsito. “De um 
modo geral, trânsito passa a ser as-
sunto importante somente quando 
atinge o usuário de forma direta, 
como a perda ou lesão grave de 
algum amigo ou familiar. É funda-
mental a participação da sociedade, 
o envolvimento, a cobrança por 
melhorias na legislação e também 
na mobilidade urbana”, conclui.

O taxista Cícero Silva, na praça há 
mais de 20 anos, foi surpreendido por 
dois bandidos enquanto trabalhava na 
Rua Manoel Dutra, em São Paulo. O 
motorista estava parado em um farol 
quando um dos delinquentes colocou 
o braço dentro de seu veículo e fur-
tou seu celular, que estava no painel. 
Cícero fez um boletim de ocorrência, 
mas havia perdido as esperanças de 
recuperar seu aparelho.

Taxista agradece policiais que 
recuperaram seu celular roubado

Declaração de imposto
de renda e aposentadoria

No dia 21 de janeiro, em uma 
abordagem policial, a Cabo Paz e o 
Soldado Franco prenderam os margi-
nais responsáveis pelo crime e, com 
eles, encontraram o celular de Cícero.

O taxista veio até a Folha do 
Motorista homenagear e agradecer 
os dois agentes de segurança que 
lhe devolveram o celular. “Quero 
agradecê-los por tudo. Sem os 
policiais não seríamos nada”, diz.

Segundo a contadora que é espe-
cializada em declaração de imposto 
de renda ao segmento de autônomos 
“taxistas”, para um serviço mais 
rápido é necessário que o taxista 
apresente a sua declaração anterior.  

A contadora terá  toda estrutura, 
telefone, espaço suficiente, para 
prestar o serviço no local.  Fone para 
contato,  2081-1015/2081-1014, 
com Rosangela.
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Inventariar os bens de um taxista 
falecido parece fácil, mas não é tão 
simples  é bom sempre procurar  um 
profissional de direito  que  conheça 
dos transmite documental do fale-
cido, assim evita  prejuízo aos os 
familiares. “Os familiares do fale-
cido, que procura a Coopetasp para 
tirar dúvida de processo, de cada dez 
que  chega  ao nosso conhecimento, 
mais da metade  é encontrado erro, o  
que acaba provocando prejuízo aos 
familiares. Muitas vezes a correção 
do documento, demora  mais do que  
pegar o inicio do processo. Quando 
não a menor, filho do falecido, a 
documentação pode ser mais rápida 
em cartório. As veze  companheiro 
procura o judiciário, ou até mesmo 
cartório, e não faz o processo como 
deveria ser feito, ocasionando de-
mora na finalização do processo, 
além de erros. O inventário é um do-
cumento que não pode sair erro, mas 

Advogado especializado em inventário 
de taxista falecido faz a diferença
Erros em inventários podem acarretar prejuízo

complicado fica quando o falecido é 
taxista”, relatou Drº Davi Granjeiro 
que  dá plantão na  Coopetasp dois 
dias por semana.

“Associação dos Coordenadores e 
Permissionários Taxistas em Pontos de 
Táxi de São Paulo, (Coopetasp), conta 
com profissional  de larga   experiên-
cia. Dos documentos realizados por 
advogado que presta serviço a Coope-
tasp, nunca tivemos problema. Nossos 
advogados, sabe todo os tramite para 
a realização do processo do falecido a 
seus familiares, sempre com sucesso. 
Já tivemos vários casos de taxista, que 
estava doente e orientou aos familia-
res, caso chegasse a falecer procurar 
a Coopetasp e falar com o presidente 
Salomão Pereira”, relatou a diretoria.

“Estamos no mercado há dez 
anos, sempre prestando serviço ao 
taxista e seus familiares, seja com 
vida ou morte. Não é difícil fazer o 
inventário de taxista falecido. Sem-

pre orientamos procurar no mercado 
um profissional que conheça dos 
documentos, assim evita aborreci-
mento com os familiares, por motivo 
de erro. Por inúmeras vezes nossos 
advogados fizerem correção em do-
cumento em cartório ou em foro. O 
difícil  nas maiorias das vezes é fazer 
com que o escrevente do cartório ou 
juiz que expediu documento, para 
antecipar a transferência do veículo 
junto ao DETRAN e na prefeitura. A 
falta de uma palavra pode fazer com 
que o DETRAN e a prefeitura não 
finalize o processo. Esse é um dos 
motivos que convidamos a família 
do taxista falecido, antes de procurar 
um advogado fora, der uma passa-
dinha na sede da Coopetasp e faça 
uma consulta com nossos profis-
sionais. São pessoas com profundo 
conhecimento, junto aos cartórios, 
foro, DETRAN, e Departamento de 
Transportes Público (DTP), o conhe-
cimento faz a diferença em todos os 
setores”, orientou Salomão Pereira 

diretor presidente.
“Após o falecimento do titular 

do alvará a família tem até  30 dias 
para indicar um segundo condutor, 
com Condutax, CNH, com ativi-
dade remunerada, assim manter o 
carro trabalhando gerando renda 
para a família, até que seja realiza-
do o inventário. Depois deste prazo 
é exigido o inventário, que leva 
tempo para ser finalizado, princi-
palmente o falecido deixou menor”. 

De acordo com a lei 7.329 a 
transferência de alvará deve ser 
feita em até três anos; após desse 
tempo o alvará entra em processo 
de caducidade. “Para antecipar a 
transferência o advogado, após 
dar entrada no inventário, pode 
solicitar ao juiz um alvará judicial. 
O atendimento na Coopetasp é 
com hora marcada  para todos, não 
necessariamente ser  sócio. 

Rua Napoleão de Barros 20 - 
Vila Mariana

Telefone: 2081-1015
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Editorial
Adriano Oliveira Santos em 

agosto de 2014, teve o seu veículo 
táxi placa FCB-4167, apreendido 
no Aeroporto de Congonhas pela 
fiscalização do Departamento de 
Transporte Público (DTP). Ele che-
gou a questionar com os agentes que 
nada de errado tinha em seu carro. 
Mas o erro era só para a fi scalização. 
O taxista em desespero apelou para 
a Redação da Folha do Motorista  e 
falou com Salomão Pereira. Sem 
saber do que se tratava, orientou dei-
xar levar o veículo e no dia seguinte 
entraria em contato com o DTP.

Segundo o taxista, o seu veículo 
não apresentava nenhuma irregulari-
dade, com o seu Alvará e Condutax 
em validade.  Mesmo apresentando  
os documentos em ordem o agente 
de fiscalização do DTP, não deu 
atenção e apreenderam o seu ve-
ículo. E ainda lhe aplicando três 
multas, uma por desacato a autori-
dade.  Segundo o taxista não ocorreu 
desacato apenas questionamento que 
o seu veículo estava em ordem. Os 
agentes não averiguaram e levaram 
o seu veículo para o pátio do DTP..

Ele procurou apoio a redação 
da Folha do Motorista, por não ter 
conhecimento dos fatos, orientou 
em deixar levar o veículo e no dia 
seguinte comparecer ao DTP, para 
saber o que aconteceu.  Salomão 
levou ao conhecimento da direção 
do DTP, o porquê da apreensão do 
veículo, se sua documentação estava 
em ordem.  Orientamos  

No dia seguinte pelo agente de 
disciplina Wilton, foi levantado que 
apreensão de seu carro foi de forma 
irregular. O veículo de placa FCB-
4606 foi reprovado em vistoria com 
problema mecânico, sendo lançado 
no sistema a placa do taxista FCB- 

É bom sempre lembrar

4167, que pertencia  a Adriano Oli-
veira Santos. Diante da burocracia 
o veiculo foi liberado, sem ônus 
para  o taxista, mas  tomou um chá 
de banco de seis horas, porque o 
mesmo já estava com o taxímetro 
lacrado injustamente. Salomão 
solicitou aos setor de fi scalização 
que fosse liberado o seu taxímetro.   
Afi nal a situação foi resolvida com 
todo esse descontentamento, o que 
lhe sobrou as multas para apresen-
tar recurso  para serem canceladas.  

Portando é importante ao rece-
ber os documentos de seu veículo, 
CNH, Cadastro, Alvará, emplaca-
mento do carro zero, averiguar se 
estar tudo correto. O erro docu-
mentado na hora é mais fácil de 
resolver. Caso ocorra não retire o 
veículo até que a situação seja solu-
cionada.  Por várias vezes a redação 
da Folha do Motorista já publicou 
matéria, sobre emplacamento 
errado, letras e números e letras 
trocadas.  Não dá para confi ar em 
todo o serviço público. A redação.

O que os taxistas têm pela frente 
é o desafi o da mudança. O que até 
bem pouco tempo atrás estava con-
solidado, fi rme e inabalável, perdeu 
sua estrutura com a chegada ao 
mercado dos aplicativos que pres-
tam serviço de transporte individu-
al remunerado. A sociedade passou 
a olhar para esse sistema como uma 
alternativa que nunca havia sido 
dada. E por isso a simpatia pelo 
novo, pelo moderno...

Já os taxistas se assustaram 
em um primeiro momento. O que 
estava em jogo era a sobrevivên-
cia da categoria, em meio a uma 
concorrência desleal e predatória. 
Talvez por isso os profi ssionais se 
apegaram tanto aos aplicativos que 
optaram por trabalhar apenas com 
taxistas, dando a eles todo o poder 
de negociar as corridas e fi delizar 
os passageiros.

Porém, o tempo mostrou os erros 
dessa história. Os aplicativos, que 
antes exaltavam os taxistas e os ti-
nham como “parceiros”, passaram a 
explorá-los inescrupulosamente, com 
taxas cada vez mais abusivas. Mas 
agora, com os passageiros já acos-

tumados a pedir um táxi pelo celular, 
como deixar de atender a essas cha-
madas mesmo sabendo do prejuízo?

Olhando também a outra parte, o 
desemprego gerado pela crise eco-
nômica brasileira forçou milhares de 
pessoas a tentar a sorte como moto-
ristas de aplicativos. Aos poucos eles 
também estão enxergando que en-
traram em um sistema exploratório, 
sem direitos e garantias. Podemos 
concluir que os únicos felizes com 
tudo isso são as multinacionais que 
viram no Brasil uma mina de ouro 
em termos de mão de obra barata e 
passageiros carentes por um pouco 
mais de atenção.

Para os taxistas, é tempo de se 
reinventar. Não com soluções mi-
rabolantes ou extravagantes, mas 
com união e estabilidade. É preciso 
resgatar a credibilidade da catego-
ria para a sociedade, algo que foi 
perdido em meio a manifestações 
desastrosas que nada trouxeram de 
lucro. Os táxis, como previam os 
mais pessimistas, não irão desapa-
recer: irão fi car cada vez melhores, 
guiados por pessoas mais preparadas 
de olho no futuro. 

O futuro da profi ssão 
que precisa se reinventar
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“Eu estou completamente estar-
recida com o que me aconteceu no 
primeiro dia do ano de 2017, após 
ter um final de semana tranquila, 
depois de solicitar o serviço Uber 
me sentir humilhada, destratada e 
com risco de perder o meu bebê.

A motorista Mariana foi solicita-
da através do aplicativo Uber Black 
por volta das 19:30 no condomínio 
Blue House na Rua Dina Staf na 
Barra da Tijuca - RJ para o destino 
na Rua Piauí, condomínio Boa 
Nova, todos os Santos - RJ, ocorre 
que no meio do caminho na linha 
amarela estava um engarrafamen-
to de carros por conta de uma lei 
seca que estava acontecendo após 
o pedágio, o trânsito estava lento, 
parado e antes da saída 1 a motoris-
ta disse que precisava sair da linha 
amarela porque o aplicativo Uber 
pedia que fizesse isso, sendo que 
eu e o meu esposo pedimos para 
que continuasse no mesmo trajeto 
porque seria o mais rápido e o mais 
conveniente, no entanto, percebi 
que a motorista se irritou pelo fato 
de não ter aceitado sua opção e 
respondeu de forma grosseira.

Contudo, mais adiante, eu perce-
bi que fui picada por um mosquito 
duas vezes na perna, e pelo fato 
de estar grávida, e todos saberem 
que o mosquito pode causar um 
risco para uma gestante, eu usei 
na minha pele, na parte do pé, um 
produto repelente sem cheiro, o 
produto não causa alergia pois é 

Descaso com passageira no Uber

próprio para gestante e não foi usado 
no ar do carro e sim diretamente na 
minha pele.

“Acontece que a motorista viu 
utilizando o produto e de imediato 
gritou muito irritada que eu não po-
deria usar o produto e informou que 
seu carro não poderia ter mosquito e 
que o veículo poderia ficar com mau 
cheiro, sendo que o produto não tem 
cheiro, e na mesma hora informei 
isso a ela e de forma muito grosseira 
ela disse que não ia continuar com 
a viagem e que deveríamos descer 
em plena linha amarela, um lugar 
de via de trânsito intenso e sem pos-
sibilidades de pegar qualquer outro 
táxi ou condução. Eu muito nervosa 
com a situação disse que não poderia 
descer ali e como contratei o serviço 
gostaria que me deixasse no destino 
certo, a motorista aos berros disse 

que não ia continuar a viagem e de 
imediato pegou o telefone e de forma 
ardilosa e mentirosa ligou ou simu-
lou uma ligação para 190 e disse que 
eu estava à ameaçando e resolveu 
parar em um recuo da linha amarela.

Eu só queria chegar em casa, nada 
mais, e por conta desse capricho da 
motorista, eu passei muito mal mi-
nha pressão aumentou, me deu dores 
de cabeça na hora e muita cólicas e 
mau-estar devido toda aquela situação 
desagradável que estava passando na-
quele momento e ela gritava: o carro é 
meu, não da Uber e eu quero que saiam 
do meu carro agora, naquele momento 
tão transtornada e com muito medo do 
que poderia acontecer após a parada 
pedimos o guarda no local para que 
chamasse a ambulância e ficamos no 
aguardo, só que a motorista de forma 
desumana falou: vc não vai ficar senta-

da no meu carro esperando o socorro, 
deve estar fingindo que tá passando 
mal, e nem deve esta grávida, saia do 
meu carro agora e me paguem o valor 
de R$102 pela corrida sendo que o 
valor que o aplicativo informou foi 
de menos de R$ 70,00 até o destino, 
além disso nos ameaçou caso não 
saísse do carro.

Meu marido informou que só 
iríamos pagar após a chegada da po-
lícia, que demorou aparecer e como o 
socorro médico chegou primeiro, fui 
atendida no local e depois segui dire-
to para uma maternidade pública na 
Barra, onde fui atendida e passei por 
transtornos na espera do atendimento.

Eu sempre defendi o serviço 
Uber, mas após passar por todo 
esse transtorno eu percebi que não 
temos segurança nenhuma, ficamos 
à mercê de qualquer motorista in-
consequente, poderia ter ocorrido 
um risco de vida e ter perdido meu 
bebê por um ato descontrolado e 
despreparado da motorista que só 
pensou no carro e nela. Completa-
mente desumana, não pensou em 
nenhum momento na gravidade que 
poderia está causando a uma mulher 
grávida de 6 meses, espero que não 
me aconteça nada nos próximos dias 
porque estou observação médica.

Eu e meu esposo estamos de-
solados com tudo que aconteceu 
e esperamos uma atitude digna da 
empresa Uber.”

Vanessa Rosa, 39 anos, Advo-
gada.



Ao pagar INSS como autônomo, 
o taxista passa a ter direito a todos 
os benefícios de quem é vincula-
do. Para descobrir qual o tempo 
necessário de contribuição, basta 
comparecer a uma das agências da 
Previdência Social.

1º Passo – Número do PIS: Caso 
você não possua o número do PIS, 
é hora de providenciá-lo. Se você 
já trabalhou registrado, basta con-
sultá-lo na Carteira de Trabalho. 
Caso não possua, basta ligar no 
telefone 135 ou comparecer em 
uma das agências conveniadas da 
Previdência Social e solicitar.

2º Passo – Tipo de Contribuição: 
No caso dos autônomos, todos são 
chamados de Contribuintes Indivi-
duais, a única coisa que diferencia 
um do outro é o número do código e 
como será sua aposentadoria no final.

3º Passo – Guia da Previdência 
Social: O guia pode ser adquirido em 
qualquer papelaria e pode ser preen-
chido pela internet ou manualmente.

4º Passo: Pague a GPS nos 
bancos autorizados ou em Casas 
Lotéricas.

Recolhimento

Há duas formas de pagar o INSS 
como autônomo. Uma é através 
do plano normal, outra através do 

Como funciona o INSS para
o profissional autônomo

simplificado. A grande diferença 
é que o plano normal dá direito a 
contagem do tempo de serviço para 
aposentadoria e o simplificado não. 

Através do plano normal a contri-
buição é a seguinte: 20% sobre a sua 
remuneração (sendo que o mínimo 
da remuneração é de R$ 880,00 e 
o máximo é de R$5.189,84). Os 
recolhimentos efetuados neste pla-
no, contam como tempo de serviço. 
Isso significa que além de todos os 
benefícios previdenciários de auxílio 
doença, acidente, etc. cada contri-
buição significa um mês a mais na 
contagem de tempo de serviço para 
aposentadoria.

No caso do plano simplificado, 
poderá contribuir apenas quem não 
preste serviço ou esteja empregado 
por Pessoa Jurídica, com cálculo ex-
clusivamente sobre o valor do salário 
mínimo. O Plano Simplificado de 
Previdência é uma forma de inclusão 
previdenciária com percentual de 
contribuição reduzido de 20% para 
11%, desde que o valor pago seja 
igual à alíquota multiplicada pelo 
valor do salário mínimo vigente.

Tanto o Contribuinte Individual 
quanto o Facultativo, poderão fazer 
os recolhimentos de forma men-
sal ou trimestral, sendo que para os 
recolhimentos trimestrais deverão 
ser observadas as seguintes condi-

ções: utilizar o código específico de 
contribuição trimestral; estar contri-
buindo com valor de remuneração 
mensal igual ao valor do salário mí-
nimo vigente multiplicado por três; 
preencher o campo “competência” 
da GPS obedecendo aos trimestres 
civis.

Os taxistas que também traba-
lham em regime CLT (Consolidação 
das Leis de Trabalho) podem con-
tribuir individualmente com a Pre-
vidência Social. Segundo o INSS, 
as duas contribuições podem ser 
feitas normalmente, desde que não 
ultrapassem o teto da Previdência 
Social. Ou seja, caso a empresa já 
recolha sobre o teto, o trabalhador 
não tem direito a fazer a segunda 
contribuição. Caso a empresa não 
faça o recolhimento pelo teto, o tra-
balhador pode fazer a contribuição 
individual normalmente. Porém, ele 
precisa fazer um cálculo para saber 
qual o valor que pode recolher, para 
que não ultrapasse o valor limite.

O teto do INSS (Instituto Na-
cional do Seguro Social) deverá 
subir dos atuais R$ 5.189,82 para 
R$ 5.578 em 2017, um reajuste de 
7,48%, conforme o Orçamento apro-
vado pelo Congresso. O aumento do 
salário mínimo também foi aprova-
do. O novo piso deve subir de R$ 
880 para R$ 945,80.

Como profissionais autônomos, os taxistas devem se inscrever
na Previdência Social para garantir sua aposentadoria
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Senhor Governador, enca-
recidamente peço que analise 
o pedido dos representantes 
da Federação dos Taxistas 
Autônomos do Estado de 
São Paulo que recebi em meu 
gabinete. Trata-se da prorro-
gação da isenção do imposto 
sobre circulação de mercado-
rias e serviços (ICMS), que 
findará em 31/03/2017.

Tal solicitação é de suma 
importância para os taxistas 
continuarem a adquirir veí-
culos novos, sendo estes de 
primeira necessidade, pres-
tando, assim um serviço de 
melhor qualidade aos seus 
passageiros.

Solicitamos, também, ve-
rificar possibilidade de cons-
tar no referido documento o 
mesmo direito para viúvas 
de taxistas ou herdeiros, bem 
como, veículos híbridos.

De acordo com o que já 
vem sendo feito na isenção 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) no 
Governo Federal.

Certos em podermos con-
tar com o pronto atendimento 
de V. Sas, renovamos nosso 
protesto de elevada estima e 
consideração.

Atenciosamente
Salomão Pereira vereador
São Paulo, 16
de dezembro de 2016
Ao 
Governador de São Paulo
Exmo. Senhor Governador 
Geraldo Alckim
Avenida Morumbi, 4500

Oficio do 
vereador 
Salomão 
encaminhado 
ao governador 
Exmo. Governador
de São Paulo
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“A situação está difícil para 
nós taxistas, não vi nada a nosso 
favor vindo do vereador que fez 
barulho na classe e prometeu aca-
bar com o Uber, virando a cabeça 
dos companheiros para votar nele.  
Em 2012, sua bandeira eleitoral foi  
a licitação dos alvarás. Um Juiz  
exigia que a prefeitura licitasse 
todos os alvará, alegando ser uma 
concessão, quando na realidade é 
uma AUTORIZAÇÃO, conforme 
previsto na Lei federal 12.468. 
Esse vereador usou a categoria o 
quanto pode.  É hora de todos se 
unirem e exigir dele o que prome-
teu acabar com o Uber.

Em 2016, se espelhou no apli-
cativo UBER, com  promessa que 
acabaria com o aplicativo. Até  uma 
Liminar eleitoreira,  conseguiu, 
dois dias antes das eleições e dois 
dias depois foi anulada. Ele exibiu 
a  Liminar  em nosso meio que a 
partir do dia 27 de outubro o Uber 
não ia mais trabalhar em São Paulo, 
todos os veículos trabalhando com 
o Uber seriam com placa verme-
lha, assim levou todos os nossos 
companheiros a votarem a seu fa-
vor. O Uber continua trabalhando 
livremente, sua lei que proibia, foi 
julgada inconstitucional e o Juiz 
expedir  Liminar, autorizando o 
Uber trabalhar.

Esse cidadão usa a nossa catego-
ria, devido o pouco conhecimento 
político que temos. Sua promessa 
lhe garantiu mais quatro anos de 

“Temos que cobrar do vereador
que prometeu acabar com o Uber”

mandato.  Seus barulhos jogou a 
imprensa contra nós  e o usuário do 
taxi, criando uma  mídia em favor do 
Uber. Os companheiros, revoltados 
partiram  para agressão, e a imprensa 
passou a fazer campanha contra nós. 
O seja seus barulhos só nos causou 
prejuízo, porque até o momento não 
vimos nada a nosso favor.

 A Liminar, divulgado  que o 
Uber e prefeitura seriam multados 
em R$500.000,00,  na segunda feira 
após as eleições, foi cancelada.   A 
única lei que veio a nosso favor até 
o momento é  do vereador Salomão 
Pereira a Lei 16.345, que exige a 

regulamentação de todos os apli-
cativos remunerados na atividade 
dos taxistas. Se o Uber não aceitou, 
temos que encontrar junto ao poder 
público uma solução. 

 Talvez para ele não é interessan-
te resolver o problema do UBER, 
porque  não tem mais do que falar 
para a categoria. Seu mandato está 
garantido até 2020. Quero que um 
companheiro me aponte um projeto 
dele em favor de nossa classe. Du-
rante a eleição ele jogou a categoria 
contra o prefeito atual,  com ale-
gação que o seu candidato, Celso 
Russomano, acabaria com o Uber. 

Hoje o prefeito de São Paulo, é João 
Doria  do PSDB e precisamos do 
apoio do prefeito. 

Os próprios companheiros po-
dem analisar se algum beneficio 
conseguimos por meio deste ve-
reador.  Ele está na Câmara desde 
a gestão da ex-prefeita  Marta Su-
plicy,  três anos do ex-prefeito José 
Serra, cinco  anos do ex-prefeito 
Kassab e quatro anos da gestão 
Fernando Haddad.

João Maria Pimenta Bastos Filho
Coordenador de ponto na Aveni-

da Ipiranga

Visando a dificuldade dos mo-
toristas táxi preto, que assumiram 
uma divida de R$ 60.000,00 com a 
prefeitura, agravando-se a situação 
no faturamento com a liberação 
do Uber por parte do ex-prefeito 
Fernando Haddad . Em fevereiro de 
2016 o ex-vereador Salomão Pereira, 
apresentou o projeto Lei 92/2016, 
assegurando anistia da outorga para 
o táxi preto. O projeto foi aprovado 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça no final de outubro.  O vereador 
tentou aprovar o projeto em regime 
de urgência, incluindo-o em um Con-

Só anistia da outorga pode salvar o táxi preto
gresso de Comissão, mas não houve 
tempo para o andamento do projeto.

“Essa categoria passa por uma si-
tuação difícil, tenho informação que 
mais de 70% não estão pagando à 
mensalidade da outorga a prefeitura. 
A falta do pagamento por parte deles 
é o baixo faturamento, para pagar 
prestação do veículo, se manter e sua 
família. O valor de R$ 1.000,00 é de 
inicio, neste valor tem correção, ao 
final ele vai está pagando o dobro. 
Para salvar essa categoria não vejo 
outra saída a não ser anistia. Caso 
contrário, maior parte vai perder o 

carro para a financeira e o alvará para 
a prefeitura”, avisou o ex-vereador.

“O projeto 92/2016 está na casa, 
é só buscar apoio de vereadores 
para aprovarem e o prefeito sancio-
nar, assim irá beneficiar todos. O 
taxista tem um grande argumento 
para defender o projeto, uma vez 
que o prefeito liberou o mesmo 
serviço para carro particular não 
vejo o porquê cobrar do taxista o 
valor de R$60.000,00 pela outorga. 
Até poderia, se os motoristas do 
Uber trabalhando na atividade de 
transporte individual de passageiro 

pagassem o mesmo valor da outor-
ga”, continua. “Eu fiz o possível 
para ajudar, na sessão do dia 7 de 
dezembro em entendimento com os 
vereadores tentei aprovação do pro-
jeto 92/2016. Como ainda dependia 
da aprovação do Congresso de 
Comissões, não foi possível. Mas 
conseguir aprovar o 289/2015, que 
permite ao taxista a renovação do 
alvará com Condutax de outro para 
os casos de penalidades impostas 
pelo DETRAN ou judiciário”, afir-
mou Salomão. “O projeto aguarda 
a sanção do prefeito João Doria”.
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Maior parte  dos taxistas da ca-
tegoria Táxi Preto que assumiram 
compromisso com a prefeitura com 
o valor de R$ 60.000,00 pela  outor-
ga, estão inadimplente com  prefei-
tura. Essa cobrança está vinculada 
ao decreto 56.489 de 08 de outubro 
de 2015, do ex-prefeito Fernando 
Haddad e do Edital 001, de 16  de 
novembro de 2015 do ex-secretário 
dos Transportes,  Jilmar Tatto. 

No item 16.2 do Edital, assegu-
ra: O não pagamento da prestação 
por um prazo superior a há 15 
dias, da data de seu vencimento, 
acarretará a suspensão do alvará de 
estacionamento, o qual será retido 
pelo Departamento de Transporte 
Público DTP, assim permanecerá 
até a quitação dos valores em atra-
so. No item 17 di mesmo edital, 
assegura a renovação anual do 
alvará de estacionamento estará 
condicionada à adimplência no 
pagamento das parcelas da outorga 
em atraso. Ou seja, se for seguindo 
o Decreto 56.489 e o Edital 001, 
muitos alvarás da categoria táxi 
preto, não será renovado. 

“O ex-vereador Salomão Pereira 
prevendo essa situação,  entrou com 

Táxi preto quem não renovar o alvará
a Coopetasp vai ajudar na justiça

um processo no Ministério Público, 
para  que seja revisto a situação e 
garantir o direito do taxista renovar 
sua outorga. Também entrou com 
um projeto 92/2016 na Câmara, 
assegurando anistia da outorga, ale-
gando que não tinha fundamento da 
cobrança, porque o prefeito liberou o 
mesmo serviço para carro particular 
sem custo. O projeto depois de um 
longo trabalho do ex-vereador passou 
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça CCJ, Incluiu em um Congresso 
de Comissão para ser aprovado em 
regime de urgência. Até sua saída 
da Câmara o projeto estava na pauta 
dos vereadores aguardando momento 
para ser votado”, citou Salomão.

“É bom que todos fiquem saben-
do, fui eu que travei uma briga com 
as empresas de aplicativos e o poder 
público, para que todos os táxis da 
categoria táxi preto, fosse instalado 
taxímetro. Como também lutei pelo 
luminoso, para eles também pudesse 
usar o corredor de ônibus e faixa, que 
também era proibido pelo decreto. 
Tudo que foi possível, eu fiz em favor 
desta categoria, seja táxi branco, preto, 
vermelho e branco. Para mim todos 
são iguais”, citou Salomão Pereira.

Independentemente da situação 
política tomada pela categoria, co-
loco minhas atividades a disposição 
para ajudar no que for necessário. 
“Todos aqueles que tiverem impe-
dimento na renovação de seu alvará, 
favor procurar a Coopetasp na Rua 
Napoleão de Barros, 20, Vila Maria-
ne, os advogados já estão orientados, 
sobre o assunto. Mesmo sem ser 
vereador sempre defendi  a catego-
ria, é difícil ter um ponto, que no 
mínimo um taxista não me procurou 
para resolver problema.  Também 
já conversei com o secretário dos 
Transportes Sérgio Avelleda, para 
rever a situação da categoria táxi 
preto, de forma que eles não venham 
serem prejudicados, na renovação do 
documento por falta do pagamento 
da outorga. De forma diferente de 
um vereador que prometeu acabar 
com o Uber, também conversei com 
o secretário para rever o decreto do 
ex-prefeito Fernando Haddad que 
regulamentou o Uber.

projeto Lei 92/2016, assegurando 
anistia da outorga, está tramitando 
na Câmara Municipal, até que seja 
arquivado por não ter um vereador 
que defenda. “Para quem  não conhe-

ce  como funciona o Congresso de 
Comissões, o projeto entra na pauta 
de projetos a serem votados no ple-
nário, nesta pauta pode ser incluído 
o projeto aprovado na CCJ, fazendo 
com que o projeto não tenha que 
tramitar por sete comissões que 
demoraria no mínimo dois anos, 
assim o fiz com o 92/2016”.

Na sessão do dia 7 de dezembro 
em entendimento com os vereado-
res, tentei a votação ou que não foi 
possível.  Mais conseguir aprovar 
289/2015, que permite ao taxista a 
renovação do alvará com Condutax 
de outro para os casos de penalida-
des, imposta pelo DETRAN ou ju-
diciário”, afirmou Salomão. “Esse 
projeto não foi sancionado pelo 
prefeito Fernando Haddad, agora 
está sobre o poder do prefeito João 
Doria”, orientou Salomão.

Os usuários mais reclamam da 
tarifa dinâmica, que é mais alta e 
aplicada quando há muita procura 
pelo serviço em determinada re-
gião. Por causa dela, o valor chega 
ser até três vezes mais do que o nor-
mal para fazer o mesmo percurso. 
Também existem reclamações de 
que o serviço deixou de ser pontual 
e dos motoristas despreparados.

Dados do Reclame Aqui mos-
tram que a Uber foi alvo de 30.232 
queixas em 2016. Desse total, 
23.673, ou quase 80%, foram re-
gistradas no segundo semestre. Os 
problemas vão desde questiona-
mentos sobre a tarifa dinâmica, er-
ros de login, problemas com troco 
para pagamentos em dinheiro, até 
comportamento inapropriado dos 

Sem qualidade, reclamações  da Uber crescem no Brasil
Com mais de 30 mil queixas recebidas no Reclame Aqui durante 2016, Uber 
ficou com o 16º lugar entre as empresas com maior volume de reclamações

motoristas. Em 2015, a Uber man-
tinha um status de reputação boa no 
site, que recebe cerca de 600.000 
acessos diários, e agora o conceito 
está classificado como regular.

Nos últimos meses, episódios 
de assédio, discussões, estafa e 
despreparo dos profissionais e até 
casos de polícia entre motoristas 
e passageiros foram relatados 
em sites e jornais. Para piorar, os 
motoristas passaram a ser alvo de 
bandidos. 

Para o presidente da Comissão 
de Direito Viário da OAB em São 
Paulo, Maurício Januzzi Santos, a 
falta de uma regulamentação mais 
detalhada é o motivo dos problemas.

A Uber diz que mecanismo do 
preço dinâmico ajuda a equilibrar a 

oferta e a demanda, pois incentiva 
os motoristas a estarem disponíveis. 
A empresa destaca, ainda, a impor-
tância do sistema de avaliação após 
cada viagem. Motoristas que ficam 
abaixo da média de 4.6 são desliga-

dos do sistema.
No Brasil, o número de usuários 

regulares saltou de 1 milhão para 
8,7 milhões, o número de motoris-
tas passou de 10.000 para mais de 
50.000, em 40 cidades.
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O Taxímetro Virtual iniciou pelo 
aplicativo Uber oferecendo um ser-
viço ao passageiro similar ao servi-
ço de táxi e com 40% de desconto. 
As empresas de aplicativos 99 e 
Easy Táxi, para não ficaram fora 
da grande concorrência, decidiram 
também aderir ao taxímetro virtual. 
Mesmo não tendo qualquer contro-
le do poder público, prefeitura ou 
do IPEM, o taxímetro virtual vem 
ocupando espaço.

Existe uma grande diferença 
entre o motorista que vive do carro 
para aquele que trabalha com o Uber 
e faz bico em hora vagas. Só que são 
tantos fazendo esse bico que pouco 
serviço esta sobrando para os taxis-
tas. Em uma visita do ex-vereador 
Salomão Pereira nas instalações da 
99, segundo os técnicos, existe um 
grande número de chamados de 
passageiros e poucos carros para 
atender as demandas. A empresa 
pretende fazer uma campanha di-
rigida aos taxistas para aumentar o 
atendimento pela categoria. 

A empresa afirmou que o valor 

Com taxímetro virtual, o prejuízo é de 40%
cobrado pelo serviço de táxi é basea-
do em uma planilha de custo, levan-
do em conta: gasto com manutenção, 
depreciação do veículo, despesas 
com documentação do veículo, com-
bustível, além da taxa mínima que os 
motoristas devem ganhar.

Quem trabalha com Uber ou ou-
tros aplicativos na atividade de carro 
particulares não esta levando em 
conta os gastos extras com o veículo, 
que são percebidos somente com o 
tempo de profissão.

“Sendo cobrado com o taxímetro 
virtual, o passageiro não tem o valor 
correto da corrida e tanto o passa-
geiro pode tomar prejuízo como o 
taxista”, afirmou Salomão. “O apli-
cativo Uber deixa claro para seus 
motoristas o quanto cobra por cada 
corrida, que tem um valor mínimo 
de corrida de R$7,00, quilômetro 
rodado de R$ 1,40, bandeirada a R$ 
2,00 e hora parada a 0,26 centavos 
o minuto. O faturamento semanal 
é de 600 a 700 reais. O taxista, que 
teve sua receita reduzida em 60%, 
e o motorista do Uber, que trabalha 

quase de graça”, continua. 
De todos os movimentos rea-

lizados pela categoria, a única lei 
em favor dos taxistas é a lei 16.345 
do ex-vereador Salomão Pereira, 
sancionada pelo prefeito Fernando 
Haddad, que  levou à competência 
do DTP à regulamentação de todos 

os aplicativos na atividade do taxis-
ta. 19 empresas foram regulamen-
tadas, com exceção do Uber, que 
segue atuando por conta do decreto 
do prefeito Fernando Haddad.

Agora, os taxistas esperam do 
novo prefeito, João Dória, uma 
solução para essa situação.

A 99 começa a oferecer neste mês 
de fevereiro uma ferramenta para 
facilitar o pagamento de gorjetas a 
taxistas bem avaliados. Em corridas 
com avaliação do motorista com 4 ou 
5 estrelas, o aplicativo do passageiro 
abrirá uma tela (veja abaixo) com 
sugestão de gorjeta com valores op-
cionais de R$ 3; R$ 5 ou R$ 10. Por 
enquanto, o recurso está disponível 
para passageiros que usam celular 
com sistema Android e pagam cor-
ridas pelo aplicativo com cartão de 
crédito. “Nesta fase inicial, o recurso 
está disponível para cerca de 25% do 
total de passageiros hoje usuários do 
aplicativo da 99 em todo o país”, afir-
ma o gerente de produto para motoris-
tas da 99, Léo Ramalho. “Em breve, 
poderemos estender a ferramenta para 
todos os sistemas de celulares e meios 
de pagamentos”, informou. 

Já na primeira semana de testes 

99 cria recurso para facilitar
gorjeta a taxistas bem avaliados
Após darem quatro ou cinco estrelas para um motorista, passageiros com celular Android de todo
o Brasil receberão sugestão de gorjeta para corridas com cartão de crédito pelo aplicativo

preliminares, no final de janeiro, 
foram pagos mais de R$ 1 mil em 
gorjetas. “Esse foi o valor arrecada-
do num único dia, para cerca de 400 

motoristas” diz Ramalho.
Para evitar que o passageiro dê 

a gorjeta por acidente, a 99 criou 
um sistema imune a erros, onde o 

cliente precisa dar dois cliques para 
desabilitar o modo “sem gorjeta” 
e confirmar a decisão de pagar o 
valor extra. 

Ramalho explica que a ferra-
menta visa dar nova oportunidade 
para os passageiros darem gratifica-
ção aos motoristas, nos tempos das 
corridas com aplicativos: “Antiga-
mente, era mais comum a gorjeta, 
quando o passageiro andava com 
dinheiro no bolso. Agora, a gorjeta 
voltará a ficar fácil para todo mun-
do”, completa Ramalho.

A 99 não terá participação nos 
valores arrecadados. Serão reco-
lhidos 5% do valor de cada gorjeta 
para remunerar a operadora do 
meio de pagamento digital.

Veja abaixo a tela que aparecerá 
para os passageiros que avaliarem 
bem o seu motorista, e a tela que apa-
recerá para quem aceitar dar a gorjeta.
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INGREDIENTES:
1 xícara (chá) de suco de limão  
1 xícara (chá) de água  
2 caixinhas de gelatina sabor 
limão  
1 e ½ xícara (chá) de leite  
½ lata de leite condensado  
250 g de creme de leite fresco  
½ xícara (chá) de coco ralado  
2 colheres (sopa) de açúcar  
Raspas de limão para decorar

MODO DE PREPARO:
Coloque as gelatinas em uma vasi-

lha, dissolva-as com a água e o suco de 
limão aquecidos previamente e reserve.  

Mousse de limão com coco

No copo do liquidificador colo-
que o leite e o leite condensado. 
Bata. Desligue e junte as gelati-
nas reservadas e bata novamente.  
Coloque em taças individuais 
ou uma taça grande. Leve para 
a geladeira por cerca de 4 horas.  
A seguir, distribua a cobertura. 
Decore com raspas de limão ou 
a gosto. 

Cobertura
Na vasilha da batedeira colo-

que o creme de leite e bata com 
o açúcar até o ponto de chantilly. 
Adicione o coco ralado e mexa. 

Manuel está tomando banho, e grita para Maria: “Ô 
Maria, me traz um xampu”. Maria vai e lhe entrega o 
xampu.
Logo em seguida, ele grita novamente: “Ô Maria, me 
traz outro xampu”.
“Mas eu já te dei um agorinha mesmo, homem”!
“É que aqui está dizendo que é para cabelos secos, e 
eu já molhei os meus”. 

Culinária

Passatempo

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

“TAXISTA PODEMOS CONSEGUIR
 UM BOM DINHEIRO PARA VOCÊ”

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

Associação dos Coordenadores 
de Permissionários Taxistas em 
Pontos de Táxi de São Paulo, Co-
opetasp, coloca o seu departamento 
jurídico a disposição dos taxistas 
que deram entrada na transferência 
de alvará e  após o deferimento 
do processo não concorda com o 
pagamento da taxa de R$ 9.800,00. 

Os advogados da Coopetasp,  
depois de longa pesquisa  na lei 
7.329 de 11 de julho de 1969 e ou-
tras leis que regi o serviço de táxi 
da cidade de São Paulo,  o Decreto 
e o edital que criou o “Táxi Preto”, 
não encontrou respaldo que der am-
paro ao poder público cobrar essa 
taxa de 15%, para a transferência 
de alvará com a cobraça dos 15%. 

A padronização da cor dos táxis 
da cidade de São Paulo, está asse-
gurada na Lei Municipal 11.086, de 
6 de setembro de 1991, regulamen-
tada pelo Decreto nº 30.437, de 29 
de outubro de 1991 da ex-prefeita 
Luiza Erundina.

Se você não aceita
pagar R$ 9.800 pelo alvará, 
procure a Coopetasp

O executivo Municipal “ prefei-
to”, para incluir a cor Táxi Preta, no 
serviço de Transporte Individual de 
Passageiro Táxi. É de sua compe-
tência altera as  Leis 11.086, artigo 
1º, § 1º, que assegura a cor branca, 
incluindo o “Taxi Preto” e 7.329, 
incluindo a cobrança dos 15%   e 
encaminhar  para a Câmara Muni-
cipal de vereadores, para a devida 
discussão e aprovação.

Como o prefeito  não o fez alte-
ração na mencionada Lei 11.086, 
incluindo a cor “Táxi Preto”  não a 
amparo legal, para cor “Táxi Preto”, 
e a cobrança dos 15%, para transfe-
rência de titularidade, dos alvarás 
anterior.  O Decreto que criou o 
“Táxi Preto” assegura um período de 
35 anos, só após esse período pode-
rá  ser transferido de um para outro 
com a cobrança dos 15% do valor da 
outorga. Orientou o jurídico.  A Co-
opetasp, atende com hora marcada 
com Drº Davi Granjeiro, e Drª Rita 
Simone Miller, fone: 2081-1015.

Taxistas e motoristas de outros modais 
do Rio estão autorizados a usar bermudões, 
calças e bermudas durante o trabalho. O 
prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, 
assinou decreto 42662 em que autoriza essas 
vestimentas até o dia 31 de março de 2017.

A medida se estende a servidores 
municipais, além dos taxistas, motoristas 
de ônibus, vans e Kombis credenciadas e 
trocadores de ônibus.

Prefeito do Rio autoriza uso de 
bermudas por taxistas durante o verão
Medida beneficia todos os modais de transporte no Rio

O forte calor no Rio de Janeiro estimula 
a liberação do uso de roupas mais leves por 
parte das empresas. Neste ano, a tempera-
tura durante as horas da manhã chegou a 
ser de 30 graus às sete horas. 

Segundo a Agência Nacional Oceânica 
atmosférica (NOAA), o verão, que começa 
em 21 de dezembro, será influenciada por 
um fraco La Niña e o calor será bem menor 
do que o observado em 2015.
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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:

Atendemos os taxitas com nota 
fiscal que prestam serviço para as 
seguintes empresas: Gerdal, Gru-
po Editora Abril, Tozzini Freire, 
Produban Serviços, Isban Brasil, 
Amil Assistência Médica, Syngen-
ta, Loccitane, IOS, Ativit, Cagil 
Agricula, Schneider Electric Brasil 
Ltda, Marilam Alimentos e tantas 
outras. Participe você também, não 
perca serviço, tanto emitimos a nota 
para você apresentar a empresa com 
pagamento em sua conta, como por 
meio de contrato, com pagamento 
na conta da Coopetasp. Contato com 
a Coopetasp, fone: (11) 2081-1015.

A Coopetasp, fundada há dez anos 
para prestou serviços para mais de  
15 mil taxistas.   Com fornecimento 
de cartas de rendimento, lucro ces-
sante, atendimento jurídico atendi-
mento de guincho, carta de isenção 
para a compra do carro, pontuação 
na CNH, emissão de nota fiscal entre 
outros serviços prestados. 

“A imissão da  carta de rendi-
mento é  vinculada ao alvará, no 
caso do Táxi-Preto, por não ter o 
alvará, como presidente da Coo-
petasp, autorizei o fornecimento 
da carta de rendimento, mediante 
apresentação de documento for-
necido pelo DTP, comprovando 

Carta de rendimento, lucro cessante
e nota fiscal, procure a Coopetasp

o seu direito pelo sorteio. 70% dos 
táxis pretos, foram financiado com o  
apoio da Coopetasp. Esses taxistas 
sorteados, só poderia ter o alvará, 
mediante apresentação do veículo, 
sem a carta de rendimento ele não 
poderia, adquirir o veículo na co-
cessionária, exceto se fosse a vista”,  
orientou  Salomão Pereira.

“Muitos taxistas contemplados  tra-
balhavam em frota, segundo condutor 
ou coproprietário, mas nem todos os 
sorteados tiveram a chance de adquirir 
o carro zero. Mesmo fornecendo um 
comprovante de rendimento, é  preciso 
estar com o nome limpo”.

Veja como cobra o Uber  
Corrida mínima de R$ 7,00, ban-

deirada de R$ 2,00 e hora parada de 
0,26 centavos o minuto, o aplicativo 
vem prejudicando o serviço de táxi 
em todas as categorias. Os valores 
do serviço de táxi estabelecido pela 
prefeitura: R$ 4,50 a bandeirada, o 
quilômetro rodado a R$ 2,75 e hora 
parada de R$ 33,00. O Uber diz que 
o serviço deles não é táxi, e o preço 
do serviço quem faz são eles. 

Como vereador defendeu a cate-
goria, com projeto sem a proibição 
e sim regulamentação na atividade 
do taxista, conforme Lei. 16.345, 

de minha autoria e sancionada 
pelo prefeito. Todos os projetos 
proibindo em São Paulo, só têm 
gerando prejuízo para a catego-
ria, com Liminares. “Como um 
vereador prometeu à categoria, 
acabar com o Uber, os taxitas 
devem cobrar deste vereador o 
fim deste aplicativo na cidade 
de São Paulo. Em 2012, a farra 
foi a mesma, com o processo de 
licitação dos alvarás na gestão 
Gilberto Kassab, por meio de 
uma Liminar expedida por um 
promotor”, cobrou o ex-vereador  
Salomão Pereira.
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O engenheiro Fernando Mac 
Dowell, assumiu a Secretaria mu-
nicipal de Transportes do Rio de 
Janeiro prometendo mudanças no 

Secretário municipal de Transportes do
Rio de Janeiro quer rever fiscalização de táxi

Para Mac Dowell, não adianta
fiscalizar táxi e deixar aplicativos livres

setor, como alterar o sistema de táxi 
carioca de modo a competir de igual 
para igual com aplicativos de carona 
remunerada. 

Eleito vice-prefeito na chapa de 
Marcelo Crivella, Mac Dowell assu-
miu a pasta no início do ano. Ele é 
conhecido por ter projetado o Metrô 
do Rio e como especialista na área 
de transportes. 

Em relação aos aplicativos, ele 
destaca a falta de qualquer pagamen-
to de taxas por parte de empresários. 
Em entrevista à imprensa, ele disse 
que o problema é que um não paga 
nada e outro tem que pagar tudo:

“O táxi tem que fazer vistorias e 
pagar cada coisa deste tipo, e com 
isso eles levam uma desvantagem 
muito grande. O que estamos exa-
minando é qual a melhor maneira de 
equilibrar este sistema”, disse.

Aumento do táxi
A tarifa de táxi, que de acordo 

com o Código Disciplinar da Ca-
tegoria, deveria ter sido reajustada 
no início do ano. Mac Dowell 
trava uma queda de braço dom as 
empresas de ônibus, que também 
pretende reajustar o preço das 
passagens. Mas o secretário con-
diciona o reajuste a colocação ar 
condicionado em todos os ônibus 
da cidade.

Em relação ao táxi, o secretário 
diz a Imprensa que é amigo dos 
taxistas e pretende dar condições 
de competição à categoria. “Não 
adianta o táxi ter fiscalização e o 
outro não”.

CLASSIFICADO:
Com R$ 40,00 você vende seu táxi, transfere o seu 
alvará, coloca um 2º condutor, compra o seu táxi.

É só anunciar, ligue: 5575-2563. 
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A Folha do Motorista como 
veículo de comunicação dirigido 
aos taxistas, há 34 anos, sempre 
com informação dirigida, tem sido 
procurado pelos meios de comu-
nicação para fazer matéria com o 
profissional da praça. As emissoras 

Oportunidade para mudar de vida

que tem nos procurados, Rede Re-
cord, Record News, Bandeirante, 
Rede TV, Rede Globo, TV Jovem 
Pam, e vários outros meios de co-
municações escrito e falado. No mês 
de dezembro a TV Record, programa 
da Sabrina Sato, ficou vários dias 

em contato com a redação da Folha 
do Motorista para uma indicação de 
uma taxista para participar de seu 
programa. 

“O grupo do talento e profissão” 
Abrindo essa oportunidade de 

serviço e apresentação de novos ta-

lentos no meio da categoria taxista. 
A Folha do Motorista, pretende 
criar um cadastro de  pessoas que 
procura uma oportunidade de ser-
viço ou até mesmo ingressar nos 
meios artistas. Se você faz alguma 
coisa diferente e trabalha na praça, 
mesmo que algo diferente em seu 
táxi. 

Com atendimento diferenciado 
ao executivo, faz papel de palhaço, 
se veste de Papai Noel, algo dife-
rente em seu táxi, se é compositor, 
cantor, desenhista, artista de arte, 
médico, engenheiro, advogado,  
serviço de segurança particular,  
mecânico, pedreiro, eletricista, 
desenhista, garçom, cozinheiro, 
operador de máquina, pedreiro, 
pintou de parede, pintou de quadro, 
eletricista, encanador, contador, 
analista de sistema, advogado, 
conta  piadas, livro de cordel, hu-
morista, personalidade que viajou 
em seu táxi, artista plástico,  e 
várias outras atividades. Participe 
do grupo de amigos da Folha do 
Motorista, quem sabe vamos fazer 
você mudar de vida.
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A falta de planejamento do go-
verno do Fernando Haddad para a 
implantação de ciclovias fez com 
que fosse gasto muito dinheiro 
público, que poderia servir para 
outros propósitos. O ex-prefeito 
gastou cerca de R$ 640.000,00 por 
quilômetro de vias pintadas. Assim, 
os 400 quilômetros de ciclovias 
custaram, para os cofres da prefei-
tura, mais de R$ 260 milhões.

O começo de junho de 2014 foi 
tenso para a equipe da Companhia 
de Engenharia de Tráfego encarre-
gada de cumprir uma nova missão: 
apagar vagas de estacionamento 
para pintar a primeira ciclovia da 
região central, na Avenida Cásper 
Líbero. «Usamos tinta de baixíssi-
ma durabilidade e sinalização sim-
ples, usada em obras para testar”, 
disse Suzana Nogueira, em uma 
pedalada pelo centro com partici-
pantes de um festival dedicado às 
bicicletas, quase dois anos depois. 

Ciclista e com nove bikes em 

Ciclovias levaram muito
dinheiro e não trouxeram resultado

casa, Nogueira coordena o Departa-
mento de Planejamento Cicloviário 
da CET. “Mesmo dentro da compa-
nhia, falavam que era impossível 
fazer ciclovias”, afirmou, sem saber 
àquela altura da presença da repor-
tagem no passeio. 

Passada a fase de incredulidade, 
elas se espalharam e, hoje, são 414,5 
km de vias destinadas às bicicletas 
— seis vezes mais ciclovias do que 
há dois anos. “A gente achava que ia 
ser massacrado, mas depois passou. 
A rebeldia [dos moradores] dura no 
máximo 20 dias”, disse, ao pedalar 
pelo largo do Paissandu. 

As críticas podem ter amainado, 
mas ainda existem. Para Sérgio Ej-
zenberg, engenheiro civil e especia-
lista em transporte com mestrado na 
USP, a administração da mobilidade 
urbana na gestão Haddad falha ao 
se concentrar nas bicicletas como 
marca: “Onde está o juízo de quem 
esquece os corredores de ônibus? 
Não se trata de ser contra a bicicleta. 

O que é necessário é ter lógica na 
administração da mobilidade, coisa 
que não houve. Houve uma bandeira 

política feita sem técnica, colocan-
do a bicicleta na frente do ônibus. 
Esse plano nasceu errado”. 
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CLASSIFICADOS
Até 3 linhas R$ 40,00

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

PNEUS MEIA VIDA NACIONAIS 
Pirelli Firestone Goodyear Bridgs-
tone 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 seminovo. Ótimo pre-
ço, Waldemar Mendes Fone: 
9.8585-5988 / 9.4714-6922.

VENDO IDEIA 2013 e transfiro 
alvará, kit gás, completo Tratar 
Fone: 9.7568-1932 / 9.7392-
0408 c/ Edgar.

TRANSFIRO ALVARÁ LIVRE 
tratar Tel.: (11) 96828-1200

VENDO TAXI COMPLETO 
SpaceFox 14/14, c/ ponto em 
Congonhas Tratar Fone: 9.8182-
8791 /  5512-9179 c/ Mariano.

VENDO CARRO LIVINA 14/14 
e GNV, alugo alvará e titulo 
Vermelho e Branco Tratar fone: 
9.4741-5203 c/ Cosmo.

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

TRANSFIRO ALVARÁ Sho-
pping Eldorado Tratar Fone: 
9.4764-5064 c/ Felipe.

ALUGO ALVARÁ 900,00 vendo 
Meriva 2011 R$ 14 mil Tratar 
Fone: 9.9501-2794 c/ Hercules.

ALUGO ALVARÁ c/ponto 25 de 
Março p/carro 2017, totalmente 
pago Tratar Fone: 9.9183-1587 
c/ Laerth.

VENDO VOYAGE E PROCURO 
CO-PROPRIETÁRIO -Tratar 
Tel.: (11) 93802-6776.

TAXI COMPLETO Meriva 2007 
c/ponto no Higienópolis R$ 
75.000,00 Tratar Fone: (015) 
9.9705-2985 Whatsapp c/ Marcos.

PROCURO CO-PROPRIETÁRIO 
c/ ponto Paraíso Tratar Fone: 
9.9579-3135 c/ Roque.

TRANSFIRO OU ALUGO c/ ponto 
na Rangel Pestana, ao lado do 
poupa tempo Tratar fone: 9.8651-
7914 c/ Fábio.

TRANSFIRO ALVARA  COM 
EXCELENTE PONTO- Tratar Tel.: 
(11) 93800-2460.

VENDO MERIVA 2011 e transfiro 
alvará ou alugo c/ ótimo ponto nos 
Jardins, aceito imóvel Tratar fone: 
9.9525 - 4261. 

HONDA FIT 2014 vendo ou alugo 
alvará ponto Shopping Metro Sta. 
Cruz ou transfiro Tratar Fone: 
9.8605-1182 c/Eduardo.

PROCURO CO-TITULAR UR-
GENTE- Preciso trabalhar urgen-
te!Tratar Tel.: (11) 93802-6776.

COMPRO SPIN OU COBALT 
somente automático, em bom 
estado, a partir 2013 Tratar Fone: 
9.8562-5105 c/ Marcelo.

VENDO RENAULT FLUENCE 
2.0, Flex., mec. 13/14 e Transfiro 
alvará c/ ponto Itaim Tratar Fone: 
9.9609-4769 / 5575-3267.

VENDE-SE PREFIXO Use taxi, 
urgente Falar c/ Leonardo Fone: 
9.6342-9980. Facilito pagamento. 

ALUGA-SE alvará R$ 900,00 
ponto livre Tratar Fone: 9.6521-
5027 c/ José Felix.

VENDO TAXI Spin LTZ AT. 14/15 
c/ 75.000 km e transfiro ou alugo 
alvará Tratar Fone:  2768-5520 / 
9.9941-8311 c/ Eduardo.

VENDO ALVARÁ ponto 606 ae-
roporto, vendo com ou sem carro 
Tratar Fone: 9.8235-8434 c/ Irene 
(aceito negociar).

ALUGO ALVARÁ 15/16 sem 
ponto e sem carro Tratar Fone: 
9.6916-4727 (whatsapp).

TRANSFIRO ALVARÁ 2013 em 
diante Shopping Plaza Sul Tratar 
Fone: 9.4343-7294 (whatsapp) / 
4324-7667 c/ João.

VENDO VOYAGEM 16/16 c/ 25 
mil Km. Procuro alvará Tratar 
Fone: 9.6887-4218 c/ Claudio.

PRECISA-SE de preposto Meriva 
1.4 ano 2011- sem ponto Tratar 
Fone: 9.6868-6143 / 4103-1396 
c/ Wesley / Margareth.

TRANSFIRO ALVARÁ livre. Vendo 
Colbat 2015 e Meriva 2010 c/gás 
Tratar Fone: 9.6252-3056 c/ Carlos.

TRANSFIRO ALVARÁ taxi bran-
co ponto livre Tratar Fone (31) 
9.9726-4872 c/ Mario.

TRANSFIRO ALVARÁ ponto livre 
ano 12/12 Tratar Fone: 9.8011-6600 
(ligar após as 20HS00) C/ José.

VENDO IDEA 1.8 c/ GNV, 2011, 19 
mil e Alugo alvará c/ Ponto R: Mario 
Ferras Tratar Fone 9.8485-0267.

OFEREÇO-ME p/ 2° condutor 
ponto livre Tratar Fone: 9.9841-
7242 c/ Marcia.

VENDO COBALT 1.4, completo 
14/15 c/ 49 mil KM  e transfiro 
alvará c/ prefixo Use taxi  Tratar 
Fone:9.6647-2925 (OI) Whatsapp 
c/ Augusto 

O Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo estabeleceu as 
datas para a verificação anual de ta-
xímetros no município. A verificação 
ocorrerá de segunda a sexta, das 8h 
às 16h, na Rua Secundino Domin-
gos, 415 – Jd. Independência – SP.

Para ter seu taxímetro verificado, 
os taxistas devem efetuar o agenda-
mento eletrônico no site do Ipem 
(www.ipem.sp.gov.br) e realizar o 
pagamento da taxa. No ato da ve-

Datas para a verificação
anual dos taxímetros

rificação, é necessário apresentar 
os seguintes documentos: alvará 
de estacionamento, certificado de 
propriedade do veículo, certificado 
de verificação do Ipem referente ao 
exercício de 2016 e a guia de reco-
lhimento da União quitada.

Para a renovação do alvará, é 
necessário primeiro fazer aferição 
do taxímetro, o não comparecimen-
to pode acarretar multa de até R$ 
1.500,00

Classificado: Com R$ 40,00 você vende seu táxi, transfere o seu 
alvará, coloca um 2º condutor, compra o seu táxi.

É só anunciar, ligue: 5575-2563. 
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Mesmo com toda irregularidade 
no serviço, existe grande  rotativi-
dade de motorista trabalhando com 
o aplicativo Uber. Quem coloca o 
seu carro para trabalhar só vai per-
ceber  o prejuízo quando  precisar 
passar por uma vistoria, ofi cina, 
trocar os  pneus, rodar com pneus 
lisos ou meia vida coloca em risco 
sua vida e do passageiro.

Por falta de controle do poder 
público para receber as reclamações 
do usuário deste meio de transporte, 
ele estão  apelando para as redes 
sociais. Em São Paulo o preço pra-
ticado pelo Uber: Bandeirada R$ 
2.00, quilômetro rodado R$ 1,40 
e hora parada R$ 0,26 centavos o 
minuto o que representa R$ 15,60 
a hora. Contra R$ 33,00 do serviço 
de táxi autorizado pela prefeitura. 

Cada vez mais, surgem relatos 
de motoristas entrando em depres-
são por conta do “Efeito Uber” 
ao verem a sua atividade sendo 
ocupada por um serviço irregular. 
A situação se agrava por todas as 
capitais e grandes municípios. As 

Uber está levando o 
taxista ao desespero

leis aprovadas proibindo o aplicativo 
Uber, todas  foram parar na justiça 
e juízes e juízas deram Liminar 
garantindo o serviço e  julgando 
inconstitucionalidade das leis. 

 Em São Paulo um vereador nas 
eleições de outubro do ano passado, 
para conquistar os votos dos taxistas 
prometeu acabar com o Uber e que 
a partir de 27 de outubro do ano 
passado 2016, todos os carros traba-
lhando com o Uber, seria  com placa 
vermelha na categoria aluguel, além 
de multa de R$ 500.000,00, ao aplica-
tivo, informações que foi divulgadas 
para os taxistas por meio de vídeo. 

 Os taxistas não podem deixar 
a promessa do vereador cair no es-
quecimento e exigir o fi m do  Uber, 
para garantir a sobrevivência desta 
categoria, que tiveram o seu fatura-
mento, reduzido em mais de 50%. O 
que estão faturando não pagam suas 
contas. Outro entrando em desespero 
pagando sua dívida com a própria 
vida como foi o caso do taxista Jua-
rez que trabalhava no Ligue-Táxi, 
atirou em sua própria cabeça.

Os limites voltaram a ser de 
90 km/h nas pistas expressas, 70 
km/h nas pistas centrais da Tietê e 
60 km/h nas pistas locais das duas 
Marginais, com exceção da faixa 
à direita, que permaneceu a 50 
km/h. O primeiro dia seguiu sem 
registro de congestionamentos.
Apesar disso, medidas prometidas 
por Doria, como ambulâncias, 
ainda não estavam em operação. 
Os novos limites de velocidade 

estavam sinalizados corretamente 
em placas brancas nas Margi-
nais. Mas placas amarelas, que 
deveriam informar sobre pontos 
obrigatórios de redução, uma das 
promessas da Prefeitura, ainda 
não estavam totalmente instaladas. 
A redução da velocidade fez com 
que mortes nas Marginais caíssem 
54% em 2016, e os acidentes com 
vítimas caíram de 740 para 460 
entre 2015 e 2016.

Dória cumpre sua 
promessa de campanha 
e aumenta velocidade 
nas marginais
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