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Para o consultor do DNP, Rodrigo Ferreira, somente a Padroniza-
ção e Regulamentação permitirão uma conscientização geral dos 
profissionais motociclistas organizando-os em São Paulo, reduzindo 
assim o número de acidentes e mortes. 

A exemplo do táxi, que já passou por processo igual, esses procedi-
mentos permitiriam alcançar os incentivos governamentais necessários 
para beneficiar os trabalhadores como: bolsões de estacionamento 

para placa vermelha e motofaixas exclusi-
vas pelo Governo Municipal, isenção do 
IPVA e do ICMS pelo Governo do Estado, 
isenção do PIS/CONFINS na compra 

da moto e redução do DPVAT 
para moto profissional Mo-

tofrete pelo Governo Fe-
deral e o curso obriga-

tório federal de 30 
horas gratuito pelas 

parcerias entre 
Governo Fede-

ral, Estadual e 
Municipal.

Lei Federal 12.009 do motofrete 
está regulamentada pelas 

resoluções do Contran

Para incentivar o motoci-
clista profissional a fazer o 
curso de qualificação será 
sorteado diversos prêmios, 
entre eles, uma motocicle-
ta zero km. Porém, somente 
participarão do sorteio alu-
nos que tiverem no mínimo 
75% de presença nas aulas.

Contratante 
de serviços 

de motofrete 
está na mira 
do Ministério 
do Trabalho

8 pg.2

8 pg.6
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O setor começa 2011 agitado e 
esse será, provavelmente, o ano 
do motofrete. A Regulamentação 
através da Lei Federal 12009 já 
está valendo, as Resoluções 219 
e 251 estão em vigor, mas serão 
substituídas pela Resolução 356 
no dia 2 de agosto próximo. Ela 
também abrangerá a 350 que tra-
ta do curso obrigatório de 30 ho-
ras. Vale ressaltar que lei e resolu-
ções serão fiscalizadas pela Polícia 
Militar e autoridades públicas.
Com a busca pela padronização 
a tendência é que nos próximos 
meses aconteça tudo que não 
aconteceu nos últimos anos como 
fiscalização para quem trabalha 
clandestinamente, seja empresá-
rio ou motofretista. Achamos que 
é hora sim disso acabar e haver 
respeito pela categoria que mais 
absorve mão de obra no País. Mão 
de obra que tem a oportunidade 
agora de se qualificar com o Plan-
seq Motofrete, programa realizado 
pelo Ministério do Trabalho e Em-
prego em parceria com a Avepe-
ma. Boa leitura.
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Os anúncios e textos publicados 
necessariamente não expressam a 

opinião editorial do jornal A Voz do Motoboy, 
sendo assim, o conteúdo deles são de 

inteira responsabilidade dos 
articulistas e anunciantes.

Desde a sanção da Lei Federal 
12009, os contratantes de 
prestação de serviços clan-

destinos de motoboy através de em-
presas irregulares ou profissionais 
autônomos, mas não regularizados, 
passam a ser co-responsáveis em 
caso de acidente, lesão ou óbito 
envolvendo os motociclistas profis-
sionais. Os tomadores de serviço, 
nesse caso, sofrerão as penalidades 
previstas na lei e responderão san-
ções judiciais diretamente ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego (MTE).

Segundo o MTE, os contratan-
tes são responsáveis por fiscalizar 
os serviços que estão contratando 
e devem observar os seguintes re-
quisitos mínimos que os motofre-
tistas devem ter: 21 anos de idade, 
habilitação com 2 anos na cate-
goria Moto, ser aprovado no curso 
obrigatório do Contran – Resolu-
ção 350, além de desenvolver as 
funções com os itens de seguran-
ça obrigatórios como o colete com 
faixas refletivas, a antena corta 
pipa e o protetor de pernas (mata-
cachorro). Já a contratada, se for 
o caso, deve estar em dia com as 
obrigações trabalhistas e recolhi-
mentos fiscais.

Contratante de serviços de motofrete 
está na mira do Ministério do Trabalho

Art. 6º - A pessoa natural ou jurídica que empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço 
com condutor de moto-frete é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das normas 
relativas ao exercício da atividade, previstas no art. 139-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, e ao 
exercício da profissão, previstas no art. 2º desta Lei.

Art. 7º - Constitui infração a esta Lei: 
I – empregar ou manter contrato de prestação continuada de serviço com condutor de moto-frete inabilitado le-

galmente;
II – fornecer ou admitir o uso de motocicleta ou motoneta para o transporte remunerado de mercadorias, que 

esteja em desconformidade com as exigências legais.
Parágrafo único.  Responde pelas infrações previstas neste artigo o empregador ou aquele que contrata ser-

viço continuado de moto-frete, sujeitando-se à sanção relativa à segurança do trabalho prevista no art. 201 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. 

O que diz a Lei FederaL 12009 sObre O assuntO:



3w w w. a v o z d o m o t o b o y. c o m . b rJaneiro / Fevereiro 2011

DNP divulga estatísticas do setor de motofrete
O Departamento Nacional de Pa-

dronização (DNP), empresa de con-
sultoria que atua há mais de 9 anos 
no setor de duas rodas profissional, 
divulgou ampla pesquisa realizada no 
13º Moto Chekup da Abraciclo que 
teve 4 mil motociclistas presentes. 
Destes, quase 1.700 fizeram parte da 
pesquisa. O evento ocorreu na Sema-
na Nacional do Trânsito em setembro 
passado e o objetivo foi gerar informa-
ções e conhecimento na aplicação de 
soluções para os problemas gerados 
no mercado de duas rodas profissio-
nal. “As opiniões coletadas proporcio-
naram maior familiaridade para cons-
truir indicadores complementares para 
o mercado de motofrete que passa por 
Regulamentação em âmbito nacional 
e municipal”, disse Rodrigo Ferreira, 
consultor do DNP.

Dentro dos indicadores, foi possível 
montar um perfil do profissional, verificar 
o conhecimento deles em relação às no-
vas regras, normas e leis, avaliar as con-
dições das motocicletas entre outros. O 

resultado dessa pesquisa demonstrou 
uma evolução do conhecimento das 
regras estabelecidas tanto pelos moto-

fretistas quanto empresas sobre a le-
gislação dos governos complementado 
com a parte trabalhista em relação ao 

motofrete. “De fato, a pesquisa contri-
buirá para as mudanças esperadas pelo 
Setor”, finaliza Rodrigo Ferreira.

o s números não param de 
crescer e os dados são alar-
mantes: de cada dez motos 

roubadas no Brasil, cinco são em 
São Paulo. Dessas, três são na 
região metropolitana da capital 
paulista. Calcula-se que só nessa 
área, cerca de dez motos são rou-
badas por dia. 

Seja na Avenida Paulista, centro, 
ABC ou em outro lugar, os motoci-
clistas profissionais tentam de tudo, 

de alarme a travas, mas os ladrões 
estão cada vez mais ousados, além 
de criativos. “Estava num bolsão 
da Paulista e os caras chegaram 
com um alicate gigante e cortaram 
à corrente na maior cara de pau e 
ninguém fez nada”, disse O.L., mo-
toboy há 10 anos que não quis se 
identificar. Segundo a Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais, CNSEG, com base em infor-
mações do Denatran, mais de 90 mil 

roubos e furtos de motos ocorreram 
na cidade de São Paulo em 2010.

O estudo aponta a moto Hon-
da CG 125 como a mais roubada, 
porém, proporcionalmente, a mais 
visada é a moto Honda NX4. De 
cada cem unidades, praticamente 
uma é alvo de roubo ou furto. Na 
sequência, a Honda CG 150 e a 
Honda CBX estão entre as prefe-
ridas dos ladrões. A Yamaha Fazer 
também consta no ranking das 

mais roubadas.
Em relação ao desempenho na 

recuperação das motocicletas rou-
badas, o estado de São Paulo ocupa 
a décima posição. Já o Mato Gros-
so do Sul lidera a lista dos estados 
que tem o maior índice de recupe-
ração do produto roubado: 69,3%. 
Em relação à cidade de São Paulo, 
ela ocupa o primeiro lugar no Brasil 
com a maior quantidade de veícu-
los roubados/furtados. 

Estatísticas alertam sobre pontos 
de roubo de motos 

Marginal TieTê

Marginal 
Pinheiros 

Alguns pontos de roubo ou assalto a 
motocicletas são os trechos na Marginal 
Tietê entre a Avenida Maria José Fernan-
des (Parque Novo Mundo) e a Avenida 
Joaquina Ramalho (Vila Maria), a Ponte 
Tatuapé e a Vila Guilherme. Entre a Ave-
nida Engenheiro Caetano Álvares (Limão) 
e Avenida Inajar de Souza (Freguesia do 
Ó), as Pontes Julio de Mesquita Neto e 

Freguesia do Ó. A Avenida Edgar Facó (Piqueri), o acesso da Rodovia 
Anhanguera (Parque São Domingos) e as Pontes Piqueri e Atílio Fonta-
na também são visadas pelos ladrões. 

Destacam-se a Avenida dos 
Remédios e Jaguaré, o Complexo 
do Cebolão e Ponte do Jaguaré, 
as Avenidas Eusébio Matoso (Bu-
tantã) e Morumbi (Morumbi), e as 
Pontes Eusébio Matoso, Cidade 
Jardim e Morumbi.

MoTocicleTas Mais 
roubadas/furTadas 
no brasil 
(eM quanTidade):

MoTocicleTas 
roubadas/furTadas 
coM Maior 
freqüência:

1. HONDA CG125 - 13.051

2. HONDA CG150 - 7.594 

3. HONDA CBX - 4.023

4. HONDA C100 - 2.431

5. YAMAHA YBR - 2.338

6. HONDA NXR150 - 1.459

7. HONDA BIZ - 1.367

8. SUZUKI JTA - 1.169

9. HONDA XR - 1.154

10. HONDA NX - 4 1.008

1. HONDA CB 600F (1%)

2. HONDA NX-4 (0,93%)

3. HONDA CBR (0,82%)

4. HONDA CBX (0,6%)

5. HONDA CB 500 (0,56%)

6. YAMAHA FAZER (0,6%)

7. HONDA XR (0,46%)

8. YAMAHA XT (0,45%)

9. YAMAHA LANDER (0,43%)

10. SUNDOWN STX (0,40%)
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Ministério do Trabalho qualificará gratuitamente motoboys 
de São Paulo através do Planseq Motofrete 

O programa Planseq Moto-
frete Nacional de autoria 
do Ministério do Trabalho 

e Emprego, que visa a qualifica-

ção dos trabalhadores do setor 
de duas rodas, iniciou em janeiro 
as inscrições e os procedimentos 
para o curso com coordenação da 

Avepema em São Paulo 
com apoio do  Sindimo-
toSP. São duas mil vagas 
oferecidas gratuitamente 
aos interessados em apri-
morar os conhecimentos e 
cumprir a exigência da Lei 
Federal 12009, que regu-
lariza o motofrete em todo 
Brasil. O curso também 
contempla o de 30 horas 
exigido pela Resolução 
350 do Contran. “Essa 
é uma oportunidade de 
ouro para os motoci-
clistas profissionais 

se qualificarem 
num curso 

c o m p l e t o 
para o 

setor e o que é melhor: é de gra-
ça”, avalia Gilberto Almeida dos 
Santos, o Gil, presidente do sindi-
cato dos motoboys de São Paulo, o 
SindimotoSP.

A Avepema firmou parceria com 
o SindimotoSP para agilizar e dar 
referência ao curso devido a com-
petência e experiência da institui-
ção. Segundo o sindicato, muitos 
dirão que o curso de 30 horas é 
suficiente, mas não é devido as au-
las, dicas, provas e demais itens in-
clusos nesse super curso oferecido 
pelo Ministério do Trabalho. “Nossa 
gestão sempre deu e sempre dará 
prioridade total à qualificação pro-
fissional porque assim é possível 
oferecer mão de obra preparada 
para o mercado de trabalho. Atu-
almente, as grandes cidades não 
podem mais viver sem os serviços 
de motofrete, pois trazem agilida-
de e menor custo”, destaca Carlos 
Lupi, ministro do Trabalho. Lupi ain-
da completa dizendo que parte do 
Planseq Motofrete é voltada para 
concientização da direção defensiva 
porque é preciso diminuir o número 
crescente de acidentes envolvendo 
a categoria do motofrete.

O Planseq Motofrete tem como 
um dos objetivos estabelecer uma 

articulação entre o trabalho, a edu-
cação e o desenvolvimento, consi-
derando a qualificação social e pro-
fissional um direito do motofretista, 
além de instrumento indispensável 
à sua inclusão e aumento de sua 
permanência no mundo do trabalho 
que cada vez é mais exigente em 
termos de conhecimento, experiên-
cia e qualificação.

Essa ação conjunta do Ministério 
do Trabalho e Emprego e Avepema 
para qualificar os motociclistas pro-
fissionais já está em andamento e 
para participar é preciso preencher 
ficha de cadastro, ter 21 anos de 
idade e a Carteira Nacional de Ha-
bilitação com dois anos de emissão 
na categoria moto e não estar cum-
prindo pena ou suspensão da CNH 
decorrente a crime de trânsito. No 
ato da matrícula será preenchida 
uma ficha cadastral com os seguin-
tes dados: nome completo e o da 
mãe; data de nascimento; núme-
ros do CPF, RG, PIS e da Carteira 
Nacional de Habilitação; telefones 
residencial e celular.

Mais informações podem ser ob-
tidas no site www.avepema.org.br 
ou no telefone: 2076-8991 e tam-
bém no site www.sindimotosp.com.
br, no telefone 3337-5879.

Segundo especialistas, curso revolucionará o setor profissional de duas rodas melhorando o desempenho dos trabalhadores na prestação dos serviços de pequenas entregas, jornais e delivery. 

Planseq Motofrete nos mínimos detalhes
O PlanseQ Motofrete é um programa de qualificação para o motociclista profissional da cidade de São Paulo trabalhar 

na atividade regulamentada pela Lei Federal 12.009. 

Cronograma
Janeiro: inscrições e cadastramento.
Fevereiro: formação das turmas e início das aulas.
Março: formação básica.
Abril: formação específica e pilotagem de direção.
Maio: formatura da 1ª turma.

Dados gerais
O objetivo é qualificar os profissionais das empresas de motofrete, são duas mil va-

gas e a meta do programa é gerar 600 empregos diretos. As inscrições já estão abertas 
para entidades cadastradas. São duzentas horas que incluem o curso de 30 horas da 
Resolução 350 do Contran. São três turnos em horários diferentes e o período das aulas 
dura 4 horas. 

Disciplinas Do programa – planseq motofrete

Módulo Conteúdo Básico

História da Sociedade e Cidadania

Direitos de Liberdade

Direitos de Igualdade

Direitos de Solidariedade

Proteção do Meio Ambiente

Saúde e Qualidade de Vida

Relacionamento Interpessoal

Módulos de conteúdos específicos
Tópicos sobre duas rodas
Orientação básica na cidade de São Paulo
Novas Tecnologias de Orientação (GPS)
Equipamentos de Proteção Individual
Noções de Legislação*
Gestão de Risco Sobre Rodas*
Segurança e Saúde*
Transporte de cargas*
Ética e Cidadania na atividade*
Prática de Pilotagem Profissional*
* Módulos que contemplam a Resolução 350

Regiões que serão ministradas as aulas:

Zona Sul / leSte / norte

Horários: manhã / tarde / noite

Iniciativa
AVEPEMA, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), 
GOVERNO FEDERAL, FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 
(FAT), SINE E PNQ.

Apoio
SINDIMOTOSP, UGT, SEDERSP, FEBRAMOTO, DNP, SETCESP e 
AEMFESP.

Motoboy é artigo raro no mercado de trabalho. 
Setor cresce, mas falta mão de obra qualificada.

A procura por motoboys tem sido 
grande. A relação oferta – procura 
nesse setor está distante uma da 
outra e forma um verdadeiro abis-
mo entre os empresários e traba-
lhadores. Segundo quem procura 
profissionais qualificados, a maioria 
não tem sequer os cursos obrigató-
rios da categoria. Outra questão é o 
momento econômico favorável que 
o Brasil passa e, com isso, outros e 
novos postos de trabalho são aber-
tos oferecendo melhores salários e 
mais benefícios. “A migração dos 
motoboys para outras áreas tem 
acontecido sistematicamente por-

que nelas, eles não precisam por 
em risco à vida e a moto, muitas 
vezes, único bem material que pos-
suem”, revela José Aparecido dos 
Santos, proprietário da Patrimônio 
Executive. 

Outra questão relevante é o pró-
prio motoboy que ainda quer fazer 
do motofrete um bico. Não ter res-
ponsabilidades, horários e fazer o 
que bem “der na telha” é o pensa-
mento de boa parte deles. Assim, 
muitos motoboys passam por em-
presas que não tem compromisso 
com o setor que, além de contribuir 
para muitas situações absurdas 

que acontecem no meio, colaboram 
para que os problemas proliferem. 
“A dificuldade para encontrar mão 
de obra qualificada é a falta de trei-
namento das outras empresas de 
motoboy na qual eles saem depois 
de rápida passagem. Neste caso 
não há nenhum tipo de comprome-
timento pessoal e profissional com 
o funcionário que ficam abandona-
dos, sem conhecimento das leis e 
normas que regem sua categoria”, 
frisa Danilo C. D. Santana, diretor 
Administrativo da Tufão Express.

O alto índice de habilitações 
vencidas, documentos apreendi-

dos, motocicletas não licenciadas 
entre outros fatores, também di-
minuem a quantidade de motofre-
tistas que podem trabalhar, além 
do desconhecimento de ruas, ave-
nidas etc. “Quando contratamos, 
deixamos os profissionais por um 
tempo no esporádico e, ao perce-
bermos que realmente conhecem 
à cidade, são responsáveis e cum-
prem com suas obrigações, eles 
vão para os contratos. Isso é uma 
espécie de promoção por bom de-
sempenho”, finaliza Mônica Cle-
menc, responsável pelas contrata-
ções da SPS Motos.

Avepema atua há 24 anos em prol da cidadania
A Associação do Verde e Proteção 

do Meio Ambiente (Avepema) foi fun-
dada em 21 de março de 1986 com 
o objetivo de atuar nas questões am-
bientais, defendendo a preservação 
de praças públicas e áreas verdes. 

Ao longo do tempo, a Avepema 
constatou que para chegar a uma 
consciência ambiental era neces-
sário criar alternativas e soluções 
nas áreas sociais, educar o cidadão, 
dar condições de trabalho e renda, 
além de defender com propriedade 
e interesse mútuo a preservação e 
melhoria do meio ambiente como 
um todo. Atualmente, sua filosofia 
consiste em estimular e desenvolver 

a capacidade de aprendizagem do 
indivíduo na formação e qualificação 
profissional como forma de aperfei-
çoamento contínuo.

Em pouco mais de duas décadas, 
a Avepema não se descuidou de sua 
vertente ambientalista, mas agregou 
uma visão mais ampla das necessi-

dades sociais e humanas passando 
a atuar também nas áreas de tu-
rismo, esporte e cultura e na qua-
lificação profissional, que tem como 
grande desafio, preparar os moto-
fretistas para um mercado cada vez 
mais exigente.

Pela importância dos serviços pres-

tados, a instituição agrega valores 
ocupando e atuando na sociedade ci-
vil e pública com os cargos de Conse-
lheira Titular do CADES Municipal e da 
Mooca, é membro do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê - CBH-AT, do 
Conselho Gestor do Fundo de Interes-
ses Difusos do Ministério Público do 
Estado de São Paulo e do CONSEMA, 
é Integrante do FOPAP - Fórum Pau-
lista de Aprendizagem Profissional e 
ainda atua na Fundação das Agências 
de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê 
- FABH-AT.

Mais informações acesse www.
avepema.org.br ou ligue para (11) 
2605-4155 / 2076-8991

“O Planseq Motofrete é uma excelente 
oportunidade para o motofretista 

melhorar o currículo e se qualificar para 
o mercado de trabalho que se 
torna cada vez mais exigente.” 

Rogério Cadengue 
presidente do Sedersp

“Com um setor cada vez mais competi-
tivo e nosso desejo de melhorar à quali-
dade dos serviços prestados, o Planseq 
Motofrete veio em boa hora para moto-

fretistas e empresários.”

Dennis William 
diretor Setcesp - especialidade moto 

“A qualificação do motofretista é 
essencial para todo o segmento e 

mais do que necessário para vendermos 
cada vez mais uma nova e melhor 

imagem da categoria.”

Augusto Cesar Rodrigues
presidente da Aemfesp 
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Em conjunto com a Polícia Militar, a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente aumentará a fiscalização em 

2011 para flagrar motos que não fizeram 
ou passaram pela inspeção veicular ano 
passado. Várias ‘blitzes’ com bloqueios da 
PM serão realizadas em toda a cidade para 
autuar os motociclistas que desrespeitarem 
a lei. “Em parceria com o comando da Po-
lícia Militar, nós expandiremos as nossas 
ações para vários pontos da cidade e há 
qualquer momento”, afirma o secretário do 
Verde e do Meio Ambiente, Eduardo Jorge.

No final de 2010, uma ação exclusi-
va para a fiscalização das motocicletas 
abordou 231 motos, das quais apenas 
6 foram multadas por não terem sido 
submetidas à inspeção. “As poucas au-
tuações se deram devido ao mau tempo 
que atrapalhou o resultado final da opera-
ção”, justificou Jorge, que define a inspe-
ção como uma questão de saúde pública. 
Depois dessa, várias intervenções junto 
aos motociclistas foram feitas com um 
número maior de multas e apreensões.

A inspeção veicular 2011 é obrigató-
ria e inspeciona todos os veículos regis-
trados no Município de São Paulo, sendo 
uma forma eficaz de controlar a emissão 
de gases poluentes liberados pelos es-
capamentos dos veículos. Ela é realizada 
pelos técnicos e, no caso das motos, é 
medida a emissão de gases. Caso haja 
algo que impeça a moto ser aprovada, 

o proprietário será orientado a procurar 
uma oficina de sua confiança para solu-
cionar o problema. Ele terá 30 dias para 
fazer um novo agendamento e retornar a 
inspeção sem custo algum.

A Controlar, empresa que realiza o 
serviço, informa também que o agenda-
mento da inspeção 2011 para o veículo 
que não realizou ou não foi aprovado na 
inspeção ambiental veicular no ano pas-
sado, ficará condicionado ao pagamento 
de R$ 46,40 além da tarifa de inspeção 
no valor de R$ 61,98, de acordo com a 
Portaria 001 /SVMA- G/2011.

Para emitir as guias, basta acessar a 
ferramenta de agendamento em www.
controlar.com.br e inserir o número do 
seu RENAVAM. Serão apresentadas to-
das as informações referentes à situ-
ação do seu veículo e o procedimento 
adequado para a devida regularização.

O agendamento estará liberado três 
dias úteis após a confirmação do paga-
mento das duas guias de recolhimento. 
Neste caso, o agendamento da inspeção 
veicular poderá ser realizado em qual-
quer momento, independentemente do 
calendário e do final da placa.
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caso Tenha feiTo a ins-
Peção correTaMenTe 
eM 2010, veja abaixo 
as daTas de insPeção 
Para 2011 Pelo final 
das Placas.
Final 1
De fevereiro a abril

Final 2
De março a maio

Final 3
De abril a junho

Final 4
De maio a julho

Final 5 e 6 
De junho a agosto

Final 7
De julho a agosto

Final 8 
De agosto a outubro

Final 9 
De setembro a novembro

Final 0
De outubro a dezembro

• Ocupe seu espaço conscientemen-
te, mantendo-se sempre atento aos 
retrovisores;  
 
• Mantenha o farol aceso, mesmo de dia, 
para ser visível aos motoristas e outros mo-
tociclistas;
 
• Ao mudar de faixa utilize o sinalizador (pis-
ca-pisca), para que todos vejam sua próxi-
ma ação;
 
• Mantenha distância segura do veículo à 
frente, não faça ultrapassagens imprudentes, 
não trafegue pela calçada, acostamentos ou 
locais utilizados por pedestres;
 
• Mantenha-se fora dos pontos cegos;

• Use o capacete sempre afivelado. Escolha 
sempre os que têm o selo do Inmetro. O 

tamanho deve ser adequado para que o ca-
pacete não se mova, nem seja desconfortá-
vel. O capacete tipo “coquinho” não oferece 
proteção adequada ao motociclista! 
 
• Ande com a viseira sempre limpa e abai-
xada. É importante que o capacete tenha 
o adesivo refletivo, para que o motociclista 
fique mais visível, principalmente à noite;
 
• Redobre a atenção ao trafegar na chu-
va, em pisos molhados, com areia ou óleo. 
Cuidado com buracos e irregularidades no 
pavimento;
 
• Excesso de autoconfiança pode levar a 
acidentes. Conduza de maneira atenta e 
defensiva, antecipando os movimentos de 
pedestres e veículos;
 
• Mantenha sua documentação e da mo-

tocicleta em dia; se beber não pilote, se for 
pilotar, não beba;
 
• Use roupas claras, que facilitam a visuali-
zação, especialmente à noite. Escolha as de 
tecidos resistentes, que aumentam a prote-
ção. As calças devem ter boca estreita para 
que não se prendam na corrente da moto. 
Jaquetas com zíper e punhos justos facili-
tam os movimentos.
 
• Luvas de couro permitem maior aderên-
cia das mãos nos comandos, sem perder a 
sensibilidade e garantindo a proteção.
 
• Dê preferência às botas resistentes, com 
salto baixo e sola de borracha, sem aces-
sórios que possam se prender nos pedais e 
correntes. Sapatos, se bem fechados, com 
aderência no solado e que não dificultem a 
pilotagem.

REFORÇA CUIDADOS PARA 
MOTOCICLISTAS AGIREM 
DE FORMA SEGURA

A Abraciclo – Associação brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
bicicletas e Similares –orienta os condutores de motocicletas para melhores condições de segurança 

e educação no trânsito. Veja abaixo algumas dicas que valem ser seguidas: 

Prefeitura de São Paulo intensificará 
fiscalização para inspeção veicular
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Resolução 219 
Está em vigor e será substituída 
a partir de 02 de agosto de 2011 
pela Resolução 356 do Contran. 
Quatro itens de segurança estão 
dentro dela. 

O baú, de acordo com o texto 
pode ser de dois tipos: aberto (gre-
lha) ou fechado (baú). Vale lembrar 
que a fixação de adesivos reflexivos 
em toda a área do baú é obrigatória. 
Outro ponto de destaque diz respeito 
às dimensões do baú para o moto-
frete. Neste caso, a resolução esta-
belece o seguinte: largura máxima de 
60 cm, comprimento máximo limita-

do à extremidade traseira do veículo 
e altura máxima de 70 cm.

O uso do colete também é obriga-
tório para todo motociclista que utili-
ze sua motocicleta para o transporte 
remunerado de carga. 

Quanto ao capacete, é obrigatório 
o uso de adesivo reflexivo no casco 
do capacete. O texto estabelece ain-
da as dimensões e localização exata 
para a utilização dentro da norma es-
tabelecida pela nova lei.

Outro item dessa resolução é a 
placa vermelha que a motocicleta 
utilizada para o transporte remunera-
do de carga deve usar. 

Desde 29 de julho de 2009, 
a Lei Federal 12.009 regula-
mentou a categoria do moto-

frete e, de lá para cá, os motofretis-
tas estão se enquadrando em suas 
regras. È preciso também saber que 
as resoluções criadas pelo Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), de-
vem ser seguidas à risca e serem 
fiscalizadas.

Quanto aos condutores, eles de-
vem ser maiores de 21 anos, possuir 
habilitação pelo menos há dois anos 
na categoria moto, serem aprovados 
em curso especializado, nos termos 

da regulamentação do Contran. Ao 
exercer o trabalho, eles devem estar 
vestidos com coletes de segurança 
conforme especificações também do 
Inmetro.

As motocicletas devem estar re-
gistradas como veículo da categoria 
de aluguel (espécie carga) e com 
placa vermelha, ter instalado o pro-
tetor de motor (mata cachorro)e o 
aparador de linha (antena corta-pi-
pas). Elas devem ainda, passar por 
inspeção semestral para verificação 
dos equipamentos obrigatórios e de 
segurança. 

Lei Federal 12.009 do motofrete está 
regulamentada pelas resoluções do Contran 

Resolução 356
Entrará em vigor a partir de 02 de 

agosto de 2011 contemplando as 

resoluções anteriores sendo incor-

porada pela Lei Federal 12.009.

Resolução 251 
Está em vigor e será substituída a 
partir de 02 de agosto de 2011 pela 
Resolução 356 do Contran e atribui a 
normatização do adesivo retrorefletor 
do colete que deverá ter suas carac-
terísticas atestada por uma entidade 
reconhecida pelo Denatran e deverá 
exibir marca de segurança comproba-
tória certificada pelo Inmetro.

Resolução 350
O curso obrigatório de 30 horas está em vigor 
desde 14 de dezembro de 2010 e todos os 
motociclistas profissionais precisam fazê-lo. 
Para isso, os motofretistas devem ser maio-
res de 21 anos, possuir CNH com no mínimo 
02 anos categoria moto, não estar cumprindo 
pena e suspensão da CNH decorrente a cri-
mes de trânsito ou ter impedimentos judiciais 
para exercer seus direitos.




