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DIA DO TAXISTA

CEAT MARCA CELEBRAÇÃO PARA O DIA DO TAXISTA
Fotos: Divulgação

Profissionais de saúde realizarão exames preventivos
O Centro Especial de Apoio ao Taxista (Ceat) agendou uma “Celebração com Ação Social” para o Dia do Taxista, que acontece dia 25 de julho.
Exames médicos, consulta jurídica e música ao vivo estão na programação. Prefeitura de Salvador e Sest Senat também participarão.
Esse ano, o Dia do Taxista, em Salvador, será comemorado no Ceat, no Bonocô Center, na Av. Bonocô, a partir das 9h. A data que celebra o Dia
de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, também marca a data comemorativa da categoria de taxistas pelo Brasil.
Para o evento, a turma do Ceat já confirmou exame de vistas, sorteio de brindes, corte de cabelo, exposição de veículos, orientação psicológica
e jurídica, tudo de graça. Além disso, taxistas e familiares poderão se vacinar contra a gripe.
O cantor Victor Pedreira fará uma apresentação acústica, também para celebrar o aniversário de Gilson Moitinho, sócio do Ceat. Quem pintar
por lá, ainda poderá desfrutar de um coffee break e ficar atento às novidades de mercado automotivo com exposição de veículos.
A ação conta com o apoio da Prefeitura de Salvador e do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.
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JUSTIÇA
Foto: Divulgação/Semob

Área de vistoria da Coordenação de Táxi e Transportes Especiais (Cotae)

JUSTIÇA NEGA LIMINAR A EX-COORDENADOR EM
PROCESSO JUDICIAL MOVIDO CONTRA DENIS
PAIM
Em decisão proferida no último dia 9, a Justiça negou uma liminar em favor de Dilmar Copque, ex-chefe da Coordenação de Táxi e Transportes
Especiais de Salvador em processo movido contra o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim. Dilmar pedia que Denis
fosse proibido de falar dele publicamente.
Alegando sofrer calúnias, difamações e injúrias em entrevistas e redes sociais, além de ser afrontado pelo taxista, o ex-coordenador moveu
uma ação na Justiça Comum, pedindo que o presidente da AGT fosse impedido, liminarmente, de referir-se ao seu nome, publicamente. Para
tanto, Dilmar Copque apresentou documentos, vídeos e matérias diversas no intuito de comprovar as alegações.
Em sua defesa, Denis Paim argumentou que o pedido não preenchia os requisitos necessários para concessão da liminar, bem como não se
verificaria perigo de dano, já que Dilmar já havia sido exonerado do cargo que ocupava na Prefeitura.
Segundo a decisão da Juíza de Direito Maria Merês Mattos Miranda Neves, da 5ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns, “a
concessão da liminar permite que o autor obtenha um benefício em caráter provisório, mas somente é possível, quando há relevância dos
fundamentos da demanda e visa prevenir dano irreparável ou de difícil reparação”. Ela ainda pontuou que ambos possuem funções de
notoriedade pública e que deve ser observada possível existência de conflito de interesses funcionais.
O caso ainda será julgado no fim de setembro e o ex-coordenador ainda poderá reverter a decisão, caso seja o entendimento da justiça,
porém, até lá, o taxista manterá o seu direito de manifestar-se.
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SALVADOR I

REAJUSTE DA TARIFA EM SALVADOR SEGUE
SEM DEFINIÇÃO DA PREFEITURA; AGT DIZ QUE
PESQUISA APONTA MAIORIA FAVORÁVEL
A Prefeitura de Salvador segue sem confirmar informações a respeito do reajuste da tarifa de táxi na cidade. Apesar dos recentes encontros
entre taxistas e o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller, nada foi definido até agora. Segundo o presidente da Associação Geral dos
Taxistas (AGT), maioria participante da pesquisa quer a reposição tarifária.
Defasada desde 2016, ano do último reajuste, a tarifa de táxi na capital baiana tem sido postergada pela gestão municipal ao longo desses
anos, inclusive com apoio de muitos taxistas. As decisões foram tomadas baseadas na concorrência com os veículos por aplicativos e depois
por conta da pandemia de covid-19.
Naquele ano, o preço da corrida teve um acréscimo de 10,48%, e a bandeirada passou de R$ 4,35 para R$ 4,81, a bandeira 1 passou a custar R$
2,42 por quilômetro rodado e a bandeira 2 R$ 3,38. O valor da hora parada ficou em R$ 24,12.
De 2016 até junho deste ano, a inflação, que é medida pelo IPCA [Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo], está acumulada em 37,3%.
Não só taxistas membros da AGT bem como de outros grupos como a Comissão dos Taxistas e o Sinditaxi têm se reunido com o chefe da
Secretaria de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Muller, mas apesar disto, o gestor limita-se a dizer que essa pauta está sendo avaliada.
De acordo com informações de Denis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas, a pesquisa que vem sendo realizada pela Associação,
mostra um resultado parcial de 90% dos taxistas ouvidos favorável à reposição.
O fato é que já são quase sete anos sem reposição. Sem equalização tarifária que faça frente à inflação, não há como manter a empresa
funcionando bem, muito menos as contas do lar.

AGT PROMOVERÁ AÇÃO SOCIAL PARA OS
TAXISTAS DE SALVADOR
A Associação Geral dos Taxistas (AGT) irá promover uma ação social para os taxistas de Salvador no próximo dia 3 de agosto. Exames médicos
preventivos e sorteio de brindes farão parte do evento.
Denis Paim, responsável pela Associação, informou ao Ei Táxi que organizará um “mutirão da saúde” para os profissionais soteropolitanos.
Evento deverá acontecer no estoque da fila do Shopping da Bahia, na Av. Tancredo Neves, no próximo dia 3 de agosto, uma quarta-feira.
“Estou alinhando com a prefeitura e convidando outros órgãos e empresas como o Sest Senat [Serviço Social do Transporte e o Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte] pra participarem da ação. Devemos ter a realização de exames clínicos e sorteios de brindes. A
gente precisa fazer algo para contribuir com a categoria”, contou Denis.
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MATÉRIA DE CAPA

CATEGORIA AGUARDA DEFINIÇÃO DE
VALOR DE AUXÍLIO
Fotos: divulgação

O Congresso Nacional promulgou no último dia (14) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que criou um estado de emergência para
ampliar o pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. Entre os beneficiários estão os taxistas, que deverão receber vale-combustível,
que totalizará R$ 2 bilhões, até dezembro. Motoristas por aplicativos ficaram de fora pela dificuldade em comprovação da atividade no
cadastro dos municípios.
A PEC 123 passou por uma tramitação rápida no legislativo. O texto elevou de R$ 400 para R$ 600, o Auxílio Brasil, até 31 de dezembro deste
ano. A Proposta também propõe um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros, vale-gás de cozinha e reforço ao programa Alimenta Brasil, além
de parcelas para taxistas, financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos e compensações para os estados que reduzirem a
carga tributária dos biocombustíveis.
Foi preciso estabelecer um estado de emergência “decorrente da
elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo,
combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles
decorrentes”, além da pandemia de covid-19. O dispositivo foi
incluído porque, segundo a legislação, não pode haver concessão de
novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não
ser em casos excepcionais, como o estado de emergência.

Foto: Marcello Casal Jr/Ag. Brasil

Ainda sem um valor definido, os taxistas deverão receber entre R$
200 e R$ 300, mas para tanto, deverão atender a alguns critérios.
Veja quais:
Serão contemplados aqueles cadastrados nas prefeituras até 31
de maio de 2022, mediante apresentação do documento de
permissão;
É preciso ter uma renda mensal de até 3 salários mínimos;
É preciso ter recebido o Auxílio Brasil;
A formação do cadastro e a forma de pagamento ainda serão
regulamentadas;
O benefício deve ser pago por meio do Caixa Tem.
Autor da PEC dos Auxílios, o senador Eduardo Braga (MDB-AM)
explicou que “na proposta original, os taxistas receberiam cerca de
R$ 300 por mês, até o fim do ano”, mas até o fechamento desta
matéria, o valor definitivo não havia sido informado. Braga disse ter
chegado a um acordo com as bases do governo para que o benefício
apenas seja pago para taxistas. Ele pontuou ainda que o governo
poderia propor um auxílio a motoristas de aplicativos em outra PEC
já que por conta da dificuldade de organizar os pagamentos, os
motoristas de aplicativos não entraram neste momento.
Oriunda da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 15/2022,
também chamada de PEC dos Auxílios, a Emenda 123 possibilitará
ao governo gastar por fora do teto de gastos mais R$ 41,25 bilhões
até o fim do ano para aumentar benefícios sociais, conceder ajuda
financeira a caminhoneiros e taxistas, ampliar a compra de
alimentos para pessoas de baixa renda e diminuir tributos do
etanol.

Benefício para o taxista ajudará no orçamento mensal
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SALVADOR II

TAXISTAS DE SALVADOR PEDEM MAIS PRAZO PARA
INSERÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA NA CNH E
EMISSÃO DA CERTIDÃO DO INSS, MAS COTAE
SEGUE EXIGINDO
Foto: Divulgação/Detran-ES

A Comissão dos Taxistas e o Sinditaxi pediram mais prazo para que os profissionais façam a inserção da informação “Exerce Atividade
Remunerada (EAR)” na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a emissão da Certidão Negativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
mas a Coordenação de Táxi e Transportes Especiais (Cotae) segue exigindo. Pedido foi feito ao novo coordenador, Armando Yokoshiro, que
disse que avaliaria a demanda.
Embora exista na Lei do Taxista, Lei nº 12.468, de 26 de agosto de 2011, a exigência do profissional exercer a atividade remunerada, em
Salvador, a Cotae não costumava exigir, o que passou a ser feito depois que o ex-gestor, Dilmar Copque, assumiu o órgão. A obrigatoriedade
vem sendo mantida pelo novo coordenador, Armando Yokoshiro.
Representantes da Comissão dos Taxistas e do Sinditaxi pediram ao novo coordenado que postergasse a cobrança, mas ouviram de Armando,
apenas, que seria avaliado. Até o momento, nada mudou.

O QUE DIZ A LEI
Lei nº 12.468
Art. 3º A atividade profissional de que trata o art. 1º somente será exercida por profissional que atenda integralmente aos requisitos e às
condições abaixo estabelecidos:
I - habilitação para conduzir veículo automotor, em uma das categorias B, C, D ou E, assim definidas no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro
de 1997; de taxistas foi recebida pelo Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (SEGOV), Antônio Birne,
Uma comissão
no dia 29 de abril.
Lei nº 10.350, de 21 de dezembro de 2001 (Alterou a Lei nº 9.503/97)

§ 5o O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme
especificações do Conselho Nacional de Trânsito – Contran." (NR)
Pág. 08
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ARTIGO

PEC dos Combustíveis: Vitória do Bem
POR NELSON A. PRATA
A Inteligência do Governo Central, sob a presidência de Jair Messias
Bolsonaro, sabe da importância do binômio Trânsito e Transportes,
que é o "Elo de Ligação" entre a Produção e o Consumo das
Sociedades Nacionais Organizadas. O custo relacionado com esta
função de ligação, bem como o seu adequado funcionamento, afeta
TODA A CADEIA PRODUTIVA desta sociedade.

Tampouco trata-se de uma "PEC da bondade", uma vez que a PEC
16/22 irá integrar um rol de outras medidas, econômicas, de
infraestrutura, tecnológicas e geopolíticas, que vêm conferindo
enormes vantagens competitivas para a "marca Brasil", se
comparadas com o que vem ocorrendo no cenário internacional,
com várias outras nações.

Infraestrutura, Logística e Dimensionamento da Frota são vitais, mas
a MODICIDADE do preço dos combustíveis é um fator crítico,
afetando o preço final da produção e portanto, refletindo-se
diretamente na INFLAÇÃO, que todos sabemos ser o mais pesado
dos "impostos", penalizando severamente os mais pobres.

O funcionamento responsável e inteligente da ECONOMIA, gera
emprego, renda, tranquilidade social e,...DESENVOLVIMENTO.

SEM COMBUSTIVEL A FROTA PÁRA!!!
A MODICIDADE desejável para os preços do frete e das viagens em
geral, impõem baixas margens de retorno financeiro aos prestadores
de serviço, mormente aos transportadores e trabalhadores
autônomos.
Assim, cenários macroeconômicos adversos, exigem medidas
emergenciais heterodoxas, no sentido de se evitar o colapso da
Cadeia Produtiva, estabilizando a Economia.

É importante frisar que esta é uma PEC DOS COMBUSTÍVEIS, o que
equivale a dizer que o alvo no caso do transporte urbano de
passageiros é minimizar o custo do abastecimento VEICULAR, ou do
veículo usado como TÁXI REGULAR, portanto DEVE beneficiar
PERMISSIONÁRIOS E AUXILIARES que compõe a Célula-Mater do
SERVIÇO PÚBLICO DE TÁXIS = 1 PERMISSIONÁRIO E SEUS 2
AUXILIARES, pois ambos são profissionais taxistas.
PARABÉNS AOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, PELA
PROMULGAÇÃO DA PEC 16/22!!!
Os bons frutos desta medida não tardarão a se apresentarem e
calarão as vozes carpideiras.

É evidente que tais medidas acarretam danos colaterais, causando
sacrifícios, mas os danos derivadas do colapso da Cadeia Produtiva
são inimagináveis.
No caso dos Transportes Urbanos, o modal Táxi, além de
desempenhar o fundamental papel de "ferramenta" equilibradora da
Matriz de Transportes Urbana, ao atender à ESSENCIAL Demanda
Não Cativa de Passageiros, o Táxi exerce a vital função de ser aquele
serviço de transporte de cargas que inicia o Processo de LOGÍSTICA
REVERSA, uma vez que este modal transporta cargas cujos peso e
volume impedem o transporte manual (malas, compras de artigos
em lojas, supermercados, shoppings, etc.), mas que são de peso e
volume pequenos demais para serem transportados por Furgões,
camionetas, ou caminhões, obviamente.
Esta função do Táxi é pouco conhecida e abordada pelos leigos, mas
dispensa comentários em relação à sua importância para o comércio
em geral.
Seja por absoluta ignorância, ou pura maldade, a "mídia
mainstream", tem criticado esta saudável e oportuna Proposta de
Emenda à Constituição, denominando-a covardemente de "PEC
kamikaze", ou considerando-a uma manobra meramente eleitoreira.
Pura desinformação e manipulação oposicionista, o que justifica este
nosso artigo com esta abordagem técnica, apoiando a afirmação do
Ministro Paulo Guedes, que em boa hora, ressaltou esta é uma PEC
de relevante RESPONSABILIDADE SOCIAL!!

NELSON A. PRATA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
ESPECIALISTA EM TRÂNSITO, TRANSPORTES E
SEGURANÇA DE TRÂNSITO
AUTOR DO LIVRO - TÁXI X UBER: O CONFLITO VISTO SOB
A PERSPECTIVA DO BINÔMIO “TRÂNSITO/TRANSPORTE”
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CULTURA

DE PONTA-CABEÇA: familiares e amigos e
prestigiam escritora em lançamento de Livro
Lançado no último dia 9, em Dias d’Ávila, cidade da Região Metropolitana de Salvador, “DE PONTA-CABEÇA” reuniu familiares e amigos da
escritora Rute Roberta.
A obra literária, publicada pela editora COGITO, reúne poesias inéditas em temas diversificados que permitem ao leitor uma verdadeira viagem
de percepção e sentimentos.
O evento aconteceu no Teatro Municipal da cidade e foi uma oportunidade para familiares e amigos da escritora prestigiarem o lançamento.
Rute Roberta, além de escritora, é contadora, especialista em Direito Tributário, idealizadora e proprietária da Gestão Empresarial, empresa de
contabilidade especializada no atendimento às cooperativas de transporte na Bahia. Ao longo de sua jornada como autora literária, Rute
Roberta já participou de 16 coletâneas no Brasil e em Portugal.
Fotos: Divulgação
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