
Vida na praça é corrida
Para conseguir manter um padrão 

de vida confortável, um taxista 
profi ssional trabalha praticamente 
os  sete dias da semana. Entre tantos 
desafi os, ele precisa conviver com a 
falta de segurança, a infraestrutura 
precária das ruas e o trânsito con-
gestionado. Atualmente, de acordo 
com o Sindicato dos Taxistas de 
Fortaleza e do Ceará (Sinditaxi-
CE), 4.072 taxistas têm permissão 
para rodar em Fortaleza e 90% deles 
estão cadastrados no Sindicato. Os 
táxis fi cam distribuídos em vários 
pontos da cidade, autorizados pela 
Prefeitura e determinados por um 
mapeamento. 

Per� l do pro� ssional 
Para o presidente do Sinditaxi-

CE, Vicente de Paulo Oliveira, o 
taxista que quiser ter estabilidade 
no ramo precisa assumir o perfi l 
da categoria. “O taxista hoje tem 
que saber que seu táxi é sua em-
presa. Para manter essa empresa 

ele tem que atender bem, ter qual-
idade no seu serviço, ser pontual, 
andar rigorosamente limpo, bem 
vestido, com o carro limpo, com o 
seu cartão de visitas para entregar 
para clientes. Esse é o perfi l do 
motorista de táxi que se exige hoje 
em Fortaleza”. 

Para se tornar um taxista
Para começar na profi ssão, o 

interessado tem que participar de 
um curso de capacitação de mo-
toristas ofertado pela Prefeitura. 
Só então, ele é autorizado a rodar 
na cidade como profi ssional, seja 
com automóvel próprio, ou como 
moto-rista auxiliar de um que já 
está na praça, chamado de permis-
sionário. Em 2008, a Prefeitura 
de Fortaleza lançou em março um 
edital de licitação para preench-
er 320 novas vagas da categoria. 
Destas, 40 foram destinadas a táx-
is adaptados e 20 para táxis espe-
ciais do aeroporto.

Por mania de pegar táxis

Para aumentar seu acervo

Todo colecionador é um afi-
cionado. Ele não se importa 
com o “tempo que gasta” para 
juntar, procurar, aumentar a 
quantidade de objetos em seu 
acervo. É o caso do contabilis-
ta Pretextato Salvador Quares-
ma Gomes de Oliveira Mello, 
também conhecido como PT, 
colecionador de carros e táxis 
em miniatura.

 Pretextato sempre foi apai-
xonado por carros e coleciona 
desde 1995. Começou incen-
tivado pela mulher, Ana. Só 
pela satisfação de ter miniatu-
ras valiosas na coleção, certa 
vez, Pretextato passou meses à 

procura de um minitáxi. “Per-
di a data da publicação de uma 
revista que a miniatura acom-
panhava, passei quatro meses 
mandando e-mail, ligando e 
cobrando o rapaz da banca de 
revista”.

São tantos carrinhos que fal-
ta espaço para guardar. “São 
mais de 200. Levo alguns para 
o escritório, já que em casa 
não cabe mais”. Os cuidados 
e a atenção com os pequenos 
objetos multiplicam-se quando 
os netos estão por perto. “Não 
tiro a base das miniaturas por 
causa dos netos, se tirar a base,  
eles querem logo”.

Para se especializarem mais no 
assunto e aumentarem seu acer-
vo, os colecionadores partici-
pam de comunidades em sites 
de relacionamentos e uti-
lizam a Internet para ven-
da, compra e troca dos obje-
tos. Esses espaços permitem 
que os usuários publiquem itens e 
realizem suas vendas e compras a 
preço fi xo ou em formato de leilão. 

Serviço: ....................................
www.mercadolivre.com.br
www.maniadecarrinhos.com.br 
www.topminis.com.br
www.minis.com.br
www.stilycar.com.br
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O contabilista PT há 14 anos dedica parte de seu tempo a 
cuidar das mais de 200 miniaturas de sua coleção
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Como tudo começou
Tornar possível o transporte de pessoas já estava presente nas primeiras 
civilizações. Classes subalternas, como guerreiros derrotados nas bata-
lhas, utilizavam sobre os ombros estruturas como toras de madeira ou 
cadeirinhas para conduzir a nobreza, que, assim, exibia seu status e 
evitava ser transportada nas costas de animais. Os primeiros táxis mo-
torizados apareceram na cidade alemã de Stuttgart, somente em 1896.                                                                                             
Fonte: http://www.taxigal.pt/pt/museu_do_taxi/taxi_no_mundo.html

 Histórias 
do Sobral

Todo nome de rua tem sua 
história. Foi pensando assim 
que o taxista Beni Vieira da Sil-
va, 73, conhecido como “So-
bral”, iniciou uma pesquisa, 
na década de 1960, para saber 
a história de personalidades 
da sociedade cearense que ba-
tizaram as vias da Capital. 

O que mais chama a aten-
ção para esse senhor sim-
ples é a sua capacidade de 
apreender os feitos que mar-
caram os intelectuais e políti-
cos do passado. Sobral fala 
de fi guras importantes como 
Maria Tomásia, defi nida por 
ele como “mulher guerreira, 
que lutava pelas causas aboli-
cionistas”, e Francisco Paula 
Ney, “grande jurista e poeta”. 
Sobral nos conta que seu dese-
jo é escrever um livro sobre a 
história de Fortaleza e Sobral, 
sua cidade-natal.

Quer ouvi-lo? O ponto dele fi ca 
na praça do Colégio Militar. 

 
Sobral, a enciclopédia das ruas
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De 
onde veio a 

palavra táxi?
A origem da palavra táxi remete ao século 
XVI. Naquela época uma família dominava 

o sistema postal europeu, a Tassis ou 
Taxis (o termo “táxi”, atualmente 

de uso internacional, é deri-
vado de seu nome). 

Fonte: Uma história social da 
mídia: de Gutenberg à 
Internet, de Briggs & 

Burke.  
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Entrevistas com
pletas e m

ais inform
ações pelo B

log: http://blogdolabjor.w
ordpress.com

A dura realidade na praça
Ser taxista exige paciência para li-

dar com questões ainda incertas na 
rotina da profi ssão. Segundo o pres-
idente do Sindicato dos Taxistas de 
Fortaleza e do Ceará (Sinditaxi-CE), 
Vicente de Paulo Oliveira, um dos 
obstáculos é a ausência de regras 
nos pontos de táxis da cidade. “Hoje 
em um ponto com oito vagas, rodam 
20. O que nos falta mais é amparo 
do órgão gestor de transportes, que 
é a Prefeitura, para fi scalizar”. Além 
disso, os motoristas enfrentam a es-
cassez de áreas de embarque e desem-
barque de passageiros. “Se o cliente 
vai a uma loja no Centro, ele quer de-
scer na frente da loja. Caso ele queira 
que o taxista aguarde, ele pode com-
prar um bilhete da Zona Azul, mas a 
engenharia de trânsito não permite”. 

A aposentadoria é outra preocupa-
ção para estes profi ssionais. Atual-
mente, um taxista se aposenta com 25 
anos de prestação de serviços, mas não 
é uma determinação legal. Existem 

projetos de lei tramitando no Senado 
para que esse tempo seja ofi cial, como 
no caso dos caminhoneiros, que tam-
bém trabalham 25 anos.

Sindicato
No Sinditaxi, a categoria é auxi-

liada em pendências que vão desde 
serviços jurídicos e médicos até re-
boque 24h. Para associar-se o taxis-
ta paga taxas como Imposto Sindi-
cal Federal (75 reais), inscrição no 
Sindicato (30 reais) e mensalidade 
(13 reais).  Mais informações: www.
sinditaxice.org

“Alguns ainda escrevem para a internet”

Entrevista 

Ele é taxista há 23 anos. Já tra-
balhou com desenho publicitário, 
mas, infl uenciado pela profi ssão 
do pai, percebeu que levar as pes-
soas de um canto a outro da cidade 
rende bem mais que rabiscar tra-
ços e linhas. Mauro Castro, 45, 
é um simpático taxista de Porto 
Alegre (RS) que tem o gosto de 
lidar não apenas com os desafi os 
diários da rua, mas também com 
as palavras. Além de atuar como 
colaborador convidado do jornal 
Diário Gaúcho, Mauro leva sua 
rotina para o Blog Taxitramas, 
criado há seis anos. Em 2008, o 
Blog foi citado na Revista da Fol-
ha, edição de julho, como um dos 
seis blogs de destaque na internet, 
no Brasil. Ele já lançou até livro 
por conta do sucesso de sua pá-
gina na web! Em uma entrevista 
por e-mail ao Mural 
do Taxista, Mauro 
conta mais so-
bre o amor pela 
profi ssão 

e o talento para escrever. 

MT: Como é ser taxista no 
Brasil? 

Mauro: A profi ssão tem seus 
problemas. É muito exposta. Te-
mos que abrir a porta do carro 
para pessoas desconhecidas. Só o 
fi m da corrida mostrará se são pes-
soas de bem. Mas eu adoro. De-
pois que comecei a escrever sobre 
meu cotidiano, então, passei a go-
star mais ainda. 

MT: Como surgiu a ideia de lan-
çar o livro Taxitramas, em 2006?

Mauro: Devido ao sucesso do 
blog e da coluna no jornal, a edi-
tora Sulina me procurou e propôs 
o lançamento do livro. Simples 
assim. Pagaram tudo, mais dire-
itos autorais. Essa é a magia da 
Internet. O blog abriu as portas da 
editora para mim.

Serviço:
- Entrevista na íntegra: http://

blogdolabjor.wordrpress.com
– Blog de Mauro: http://www.
taxitramas.com.br/ - Detalhe 

para o slogan do Blog: 
“Taxistas são terríveis: 

reparam em tudo! Al-
guns, o que é pior, 
ainda escrevem para 
a internet”. 
- Livro Taxitramas 
- Diário de um Taxis-

ta: www.livrariasaraiva.com.br.

Foi a constante 
busca pelo inco-
mum que fez do 
taxista Paulo Ri-
cardo Marques 
um profi ssio-
nal diferente na 
praça. Aos 53 

anos, nascido em Messejana, ca-
sado, duas fi lhas, Paulo é um dos 
motoristas preferidos dos executi-
vos de grandes empresas nacionais 
e internacionais que se hospedam 
em Fortaleza. O motivo 
ele mostra no adesivo 
colado no carro: I speak 
English. Paulo Ricardo 

é fl uente em inglês e espanhol, e 
periodicamente viaja para Nigéria 
para trabalhar como intérprete de 
uma multinacional. Ele fala com 
paixão da profi ssão que exerce há 
17 anos, e do sucesso que faz en-
tre os clientes. “Primeiro é preciso 
gostar do que faz. Depois é pre-
ciso passar lealdade, confi ança e 
paciência. O cliente tem que sentir 
seguro da sua maneira de dirigir e 
de conduzir a família dele, de con-
duzir ele próprio”. 

Para ler os bastidores e a 
entrevista completa, acesse 
o blog http://blogdolabjor.

wordpress.com

Taxista sem fronteiras

Aaah, em Londres!
Ser motorista de táxi em Londres 

é sinônimo de status e conforto fi -
nanceiro. E não tinha como ser dife-
rente, já que para chegar lá o candi-
dato a taxista precisa passar por um 
temido curso.  Ao todo são 34 se-
manas intensivas de muito estudo! 
A certifi cação exige domínio pleno 
sobre 240 rotas complexas e t-o-d-
o-s os nomes das ruas da cidade. E 
isso vale para quem vai circular na 
área metropolitana! Se for dirigir 
no subúrbio, precisa de outro curso! 
Uuufa! O resultado de tanto esfor-
ço? Cada corrida de cinco minutos 
rende algo em 

torno de 45 reais no Brasil! Hoje, 
existem cerca de 40 mil taxistas em 
Londres, todos devidamente identi-
fi cados por crachás. Fonte: Revista 
ffwMAG! N°10- 2008

Mais: No dia 28 de maio deste 
ano, O Globo  divulgou pesquisa re-
alizada pelo site de turismo britânico 
Hotels.com que apontou os táxis de 
Londres como os melhores do mun-
do! Os critérios de 
avaliação: simpatia 
e disponibilidade 
dos motoristas,  
segurança, con-
hecimento da 
cidade e lim-
peza!
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O taxista 
Mário au-
tografando 
seu livro 
Taxitramas, 
que nasceu 
do Blog 
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