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Taxistas querem fim 
do transporte irregular
Abaixo-assinado feito em novembro do ano passado reivindica fiscalização 
e providências do Poder Público para evitar atuação de clandestinos

FO
TO

 A
RA

U
TO

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

DENÚNCIA

Motoristas com alvará para exercer atividade reclamam de quem faz o serviço de forma clandestina

Grupo de Saúde do Homem faz novo encontro

SEGURANÇA

NESTA SEXTA

Os taxistas de Vera Cruz 
buscam o fim da concor-
rência desleal causada pelo 
transporte clandestino de 
passageiros no município. 
Em abaixo-assinado feito e 
entregue ao Departamento 
de Trânsito, em novembro 
do ano passado, eles expõem 
o problema e pedem mais 
fiscalização e providências. 
“Nós pagamos impostos, fi-
zemos vistoria, eles carregam 
na nossa frente e perdemos”, 
resume o taxista Ademar 
Wermuth, que procurou o 
Nosso Jornal nesta semana e 
disse que não raras vezes es-
ses táxis clandestinos buscam 
os usuários em locais onde os 
veículos licenciados para tal 

estão estacionados.  No ano 
passado, os taxistas identifi-
caram duas placas que esta-
riam fazendo esse transporte 
irregular, mas Ademar frisa 
que agora já visualizaram 
mais veículos com a mesma 
prática. “Temos frota nova, 
pagamos nossos impostos, 
passamos por vistoria, então 
não é justa essa concorrência 
desleal”, frisaram os oito 
taxistas locais que assinam 
o documento entregue na 
Prefeitura.

PREFEITURA
Segundo o procurador 

jurídico do Município, Mar-
cos Birk, o Departamento de 
Trânsito deve providenciar 
os trâmites para que seja 
reforçada a fiscalização e 
autuação por atividade irre-
gular. Mas Birk frisa que é 

preciso provas da atividade 
clandestina. “Não se pode au-
tuar sem que seja constatada 
a irregularidade”, destaca. A 
punição poderá ser de multa, 
multa agravada em caso de 
reincidência e a cobrança 
judicial se não houver paga-
mento. 

O procurador jurídico reforça 
o alerta à população. Mesmo 
que os clandestinos cobrem 
menor valor na tarifa, que se 
evite o transporte nesses veí-
culos. Afinal, são os táxis re-
gularizados que passam por 
vistoria, precisam estar em 
dia com todas as questões de 
segurança e habilitação dos 
motoristas para o transporte 
dos passageiros. 

DESDE 2013, quando o povo foi às ruas exigindo mu-
danças, o coronelismo político acomodado no Poder ficou 
acuado. Com ajuda da mídia alinhada, era preciso dar tempo 
e os ânimos seriam refreados e tudo voltaria à normalidade. 
Ledo engano. Por trás de tudo, estava uma nova mídia, muito 
mais poderosa e de maior alcance: as redes sociais. As con-
vocações não cessaram mais. Se o povo não estava nas ruas, 
estava intimada nos lares, nos bares, nos círculos sociais, nas 
feiras, onde houvesse gente ligada na rede mundial. Quem 
poderia imaginar que haveria o impeachment de Dilma? 
Ou a prisão de um ex-presidente? Quem apostaria em Jair 
Bolsonaro, um candidato de declarações contundentes, sem 
dinheiro para campanha, sem espaço na telinha, sem simpatia 
da mídia tradicional, sem coligações, e ainda esfaqueado por 
um assassino de aluguel? Venceu o descrédito de analistas 
políticos e institutos de pesquisa que publicavam diagnós-
ticos falaciosos. 

ESSE crescimento e poder de penetração visceral das 
redes sociais também tem outro lado. Por ser considerado 
um território livre, e muitos julgam que é, instalou-se tam-
bém um vandalismo que tenta apedrejar quase tudo o que 
transita pelo ambiente virtualizado. Para um internauta mal 
intencionado não basta emitir um conceito crítico. As suas 
intervenções passam longe da educação e da ética, adotam 
termos pejorativos, injuriosos, palavrões e baixarias que 
nada tem a ver com a intenção do autor do texto publicado. 
Parece mesmo que a internet virou um exercício de pirataria, 
inclusive com a propagação de conteúdos originalmente mo-
dificados com falsas intenções. Nesses milhões que hoje têm 
acesso às informações pelos seus smartphones, os fracos de 
caráter acreditam mesmo que o mundo virtual é uma baixaria, 
e jamais entenderão que as injúrias, ofensas e falsidades que 
ali rolam em profusão, nada contribuirão para a melhoria da 
sociedade em que vivemos. 

FOI o que se viu recentemente, quando aqui chegaram 
os israelenses para ajudar nas buscas por desaparecidos na 
tragédia de Brumadinho. Nas redes sociais, muitas postagens 
antissemitismo. Tão logo o rompimento da barragem ganhou 
o noticiário mundial, o primeiro ministro israelense anun-
ciou o envio de uma missão para ajudar na localização dos 
desaparecidos.  A delegação, que chegou em avião próprio, 
foi composta por 130 integrantes, entre soldados, oficiais, 
engenheiros, médicos e especialistas da unidade submarina 
da marinha israelense. Dotados de equipamentos sensoriais, 
elaboraram diversos mapas onde podem estar localizados os 
corpos das pessoas desaparecidas, e que atualmente estão 
sendo usados nos trabalhos dos bombeiros e socorristas 
voluntários. Esse mesmo trabalho já havia sido realizado 
por ocasião dos terremotos no Nepal em 2015 e México em 
2017. A ajuda israelense não teve nenhum custo ao governo 
brasileiro.

ESSA passagem dos socorristas israelenses para auxiliar 
em Brumadinho é emblemática. Existem incontáveis relatos 
de intervenções nas redes sociais que beiram os absurdos. 
Até mesmo aqui na nossa região tivemos um exemplo re-
cente disso, quando internautas mal intencionados acusa-
ram um jovem de ser o autor de um bárbaro crime no Lago 
Dourado. Com que intenção se faz uma denúncia pública 
dessa gravidade? Parece claro que o propósito era maldoso 
mesmo. Os comentários ofensivos, repulsivos e degradantes 
na internet têm uma influência imediata e se multiplicam 
numa velocidade incrível à medida que esse fenômeno não 
tem um filtro de bom senso. O que era para ser um portal 
sem amarras, livre, democrático vem se transformando em 
um bordel de calúnias e mentiras. Mas a rede mundial por 
si só não é culpada pela falta de civilidade dos milhares de 
internautas. O que falta mesmo é aquela educação de base, 
trazida do berço da família.

Em sintonia com uma po-
lítica do Ministério da Saúde, 
o Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família e Atenção Básica 
(NASF-AB), da Secretaria 
Municipal de Saúde, convida 
a população masculina de 
Vera Cruz para participar do 
Grupo de Saúde do Homem. 
Os encontros ocorrem todas 

as sextas-feiras, a partir das 
15 horas, no Espaço Mamãe 
Criança. O primeiro foi na 
semana passada. 

QUEM PODE PARTICIPAR
Podem participar ado-

lescentes, adultos e idosos, 
mediante apresentação do 
cartão SUS. Entre os temas 
abordados estão o uso racio-

nal de medicamentos, preven-
ção e tratamento de doenças 
crônicas, saúde bucal, taba-
gismo, vacinas, depressão, 
ansiedade, doenças sexual-
mente transmissíveis, saúde 
reprodutiva, álcool e drogas, 
ideação suicida, alimentação 
saudável, saúde mental, ati-
vidade física e saúde social.


