
Porto Alegre 17 de março de 2015.

Prezado sr. Prefeito José Fortunati, prezado sr. Secretário Vanderlei Cappellari,

É com grande preocupação que recebemos denúncia na última quarta-feira, 11 de março, de
que Daniel Trindade Coelho, o taxista que matou Joel Fagundes no dia 8 de fevereiro e que já tinha
matado outras pessoas anteriormente, continua dirigindo e transportando passageiros. A denúncia
foi feita por um outro taxista que prefere ficar anônimo.

A profissão de motorista profissional, principalmente no transporte de passageiros, deve ser
regulamentada de forma rígida e exigir histórico exemplar na condução de veículos e no zelo pela
vida alheia,  e o motorista deve ter minucioso acompanhamento psicológico para garantir  a sua
própria saúde mental e a saúde física de seus passageiros e de quem se encontra do lado de fora do
veículo.

Entendemos  que  conduzir  um  veículo  automotor  não  é  um  direito  universal,  mas  um
privilégio que deve ser cedido somente a pessoas que comprovem ter capacidade psicológica para
garantir a segurança de todos ao seu redor. Ao emitir licença a um condutor que já tem histórico no
uso de seu veículo como arma para ferir ou matar terceiros ou apresenta conduta agressiva, a EPTC
assume o risco de se tornar cúmplice de futuros homicídios.

A emissão irresponsável de licenças para condutores de táxi, ou qualquer outro motorista
profissional, como motoristas de ônibus, é ruim também para os bons profissionais, pois mancha a
reputação  da  categoria.  Não  é  raro,  por  exemplo,  lermos  em  redes  sociais  ou  na  seção  de
comentários  em sites  de  notícias,  fortes  críticas  aos  taxistas.  Embora  seja  errado generalizar  a
rejeição de diversos usuários é normalmente resultado de más experiências que tiveram ao utilizar o
serviço; portanto, é do interesse dos próprios taxistas que haja mais rigor e punição para quem usa
veículos de maneira agressiva. A própria denúncia que recebemos, feita por outro taxista, é prova
da preocupação da classe com o tema e com a sua reputação.

Acreditamos  sim na  reinserção do ex-detento na  sociedade  e  no mercado de  trabalho.
Entretanto,  o  veículo  automotor  deve  ser  considerado  uma  arma  e  colocar  uma  pessoa  com
histórico de violência na condução de um veículo é colocar a população em risco e assumir o risco
de futuras mortes.

Trabalhar no trânsito é uma atividade com alto nível de estresse, que põe em risco a saúde
psicológica dos profissionais e mesmo motoristas exemplares podem assumir condutas agressivas
se não tiverem condições de trabalho apropriadas e acompanhamento psicológico à sua disposição.

Exigimos,  portanto,  mais  rigor  na  emissão  e  manutenção  das  licenças  a  motoristas
profissionais, de táxi, ônibus e lotação, bem como acompanhamento psicológico a todo motorista
profissional  envolvido  em  ocorrências  de  trânsito  e  acompanhamento  psicológico  periódico
obrigatório e gratuito a todo condutor; que seja estabelecido um limite máximo de infrações que,
se ultrapassado,  leve à suspensão da licença e a revogação permanente da licença de qualquer
profissional que venha a matar alguém ou seja condenado por qualquer crime de trânsito.

Sinceramente,
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