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A discussão era antiga e contou com várias atitudes do SindimotoSP, inclusive manifestações
para reverter a situação, já que, ao ser multado o
motofretista não era autorizado a fazer o Curso de
30 Horas do Contran e, assim, ficar dentro da lei.

Página 7

SindimotoSP marca presença
em Brasília para tratar do CTB
Página 2

Seguradora Porto desenvolve
seguro de vida 24h para
motofretista, único que
atende a Lei Municipal 14.491
Página 8

O sindicato mais uma vez mostrou determinação e atitude
ao dizer “não” para a prefeitura de SP
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Curso 30 horas
obrigatório do Contran
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Governo do estado cria mais
incentivos para o motofrete

Atenção Motofretistas: o SindimotoSP
convoca todos os profissionais do setor
de motofrete para fazer a inscrição
gratuita do Curso 30 Horas do Contran.
Os motofretistas que já se inscreveram
no sindicato também devem comparecer
a partir de 15 de janeiro de 2014 para
entrega dos documentos (relação está no
site do SindimotoSP) e início do curso.
No começo de dezembro, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, o Detran e o SindimotoSP estiveram em reunião para tratar de assuntos referentes
ao setor de motofrete no estado paulista.

SindimotoSP é recebido pelo
ministro do Trabalho e Emprego
Em reunião extraordinária, o SindimotoSP
esteve com o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, para tratar de questões importantes para o setor de motofrete. Dias já
havia reunido-se anteriormente com Gil para
ouvir outras reivindicações do sindicato, que
já estão sendo estudadas pelo ministério.

Página 4

Página 2

Harmonia no Trânsito
Desenvolver ações voltadas em prol
dos motociclistas, contribuir para a
redução dos acidentes de trânsito no
Brasil. Objetivando colaborar com a
“Década de Segurança 2011-2020”

2

Edição 35 • Novembro/Dezembro 2013

Governo do estado cria mais incentivos para o motofrete
eventos para incentivar a regulamentação já estão sendo organizados.
Na reunião que ocorreu, estavam presentes:
Julio Semeghini - secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Daniel Annenberg - diretor Presidente Detran,
Yara Marques e Glayd Lopes - gerência de Credenciamento do Detran, Claudia Jardim - assessoria
de imprensa do Detran, Pedro Henrique Giocondo Guerra - assessor do governador de São Paulo, Gilberto Almeida Santos - presidente do SindimotoSP, Gerson Cunha e Gerson Silva - diretores
do SindimotoSP, Rodrigo Silva - consultor do DNP,
Marcus Vinicius - assessor do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional e Flavia
Goiriz - assessoria de imprensa da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Regional.
No começo de dezembro, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, o Detran e o SindimotoSP
estiveram em reunião para tratar de assuntos referentes ao setor de motofrete no estado paulista. Os assuntos tratados foram a oferta de mais
de 25 mil cursos de 30 horas gratuitos somados
ao 45 mil já ofertados para os motofretistas, campanhas educativas e mais fóruns metropolitanos
para incentivar à regulamentação do setor. O Se-

Editorial
Amigos motofretistas, chegamos enfim,
ao fim... do ano. E que ano, não é mesmo?

cretário titular da pasta, Julio Semeghini, abriu à
reunião.
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do
SindimotoSP, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo setor. Na ocasião, pediu também uma parceria com o Banco do Povo Paulista através de um
posto na sede da entidade.
O diretor Presidente do Detran - Daniel Annenberg, adiantou que uma taxa para a regulamentação do motofretista poderá ser extinta, e que

SindimotoSP marca presença em Brasília
para tratar do CTB

Em 2013 muita coisa aconteceu como manifestações, algumas vitórias para à categoria, mudanças de lei e outras situações
que colaboraram para o avanço da regula-

SindimotoSP esteve com o deputado
federal Manoel Jr para tratar do CTB

mentação do motofrete no País. Também
não “aconteceu” o início da fiscalização,
quem sabe, agora em 2014. O que sabemos é que ano que vem entraremos com
força total levando informações, reportagens inéditas, entrevistas, novo layout e
a certeza que podemos fazer mais, assim
como vocês, nesse ano que está prestes a
começar. Nosso desejo é que a categoria
permaneça unida, forte e lutando pelos
direitos, mostrando a força que possue.
Não se intimidem com o poder público,

O encontro serviu para o sindicato dos motofretistas de São Paulo mostrar ao deputado a importância de consultar a categoria do motofrete
em relação as mudanças que estão sendo sugeridas para alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Uma delas, que o SindimotoSP continua
apoiando, é não vetar/proibir o deslocamento
dos motociclistas pelos corredores. O sindicato
acredita que o uso dos corredores entre os carros
agiliza o trabalho e não é o causador de acidentes
entre motociclistas, e sim, má qualidade das vias
públicas, motoristas desatentos, falta de políticas
públicas para essa questão etc.
Nova reunião com Manoel Jr, que também é
autor do PL 2492/11 (que trata das alterações do
CTB), será agendada em breve para mais explicações e sugestões por parte do SindimotoSP.

tão pouco com políticos de plantão que
apenas enxergam votos na categoria, não
pessoas honestas que buscam o sustento
com cada acelerada, curva e muitas vezes,
chão. A equipe do Jornal A Voz do Motoboy deseja a todos um feliz natal e um ano

Reivindicações da categoria surtem efeito:
bolsões de espera para motos são criados

novo cheio de saúde, paz e trabalho. Que
Deus abençoe a vida de todos vocês e até
o ano que vem, se Ele nos permitir.

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Quack Design
Colaboradores: Abramoto / DNP /
Instituto Motofrete / Abramoto / SindimotoSP
/ Associação dos Motofretistas
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2˚ andar - Sala 3 /
Brooklin Novo / Cep: 04602-060 /
Telefone: 5049-0442
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

Para melhorar a segurança de motociclistas, ciclistas e pedestres, a Companhia de Engenharia
de Tráfego (CET) implantará 59 novos bolsões de
espera para motos e bicicletas na cidade. Parte
deles está nas avenidas Antártica, Sumaré e Paulo
VI, Nove de Julho e Tiradentes.
O Projeto Frente Segura, lançado no final de
abril pela CET, destina um espaço para os con-

dutores dos veículos sobre duas rodas pararem e
aguardarem a abertura do semáforo veicular.
Além dos desenhos de bicicleta e motocicleta
pintados no asfalto, a caixa de acomodação – que
está situada entre a faixa de pedestres e os automóveis parados no vermelho do semáforo veicular
– tem sua sinalização reforçada com placa educativa, evidenciando que ali é um espaço para a
espera de motos e bicicletas.
Segundo à CET, pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis a acidentes quando
o assunto é Segurança Viária. Em 2012, das 1.231
pessoas que perderam a vida vítimas de ocorrências fatais no sistema viário, 540 (43,8%) eram pedestres, 438 (35,5%) conduziam motocicleta e 52
(4,2%) estavam pedalando.

Que outra empresa alteraria todo o sistema de pintura
de seus carros e motos para reduzir a emissão de
poluentes e manteria quase mil hectares de reservas
ambientais pelo Brasil? Ou pesquisaria tanto para
criar a primeira moto flex do mundo ou o primeiro
carro movido a hidrogênio? O compromisso da
Honda com o bem estar das pessoas vai além dos
produtos. E se manifesta de várias maneiras pelo
mundo, seja em programas de educação no trânsito,
no apoio a crianças com câncer, na distribuição de
ingressos de cinema para comunidades carentes ou
no desenvolvimento de robôs que auxiliam pessoas
com dificuldade de locomoção. É assim, acreditando
na força dos sonhos, que a Honda exerce seu papel
transformador na sociedade.
Honda. Transportando você para um mundo melhor.

Respeite os limites de velocidade.

Para a Honda, responsabilidade socioambiental
não é um modismo. É filosofia.
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SindimotoSP é recebido pelo
ministro do Trabalho e Emprego
Em reunião extraordinária, o SindimotoSP esteve com o ministro
do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, para tratar de assuntos
importantes para o setor de motofrete. Dias já havia reunido-se
anteriormente com Gil para ouvir outras reivindicações do setor,
que já estão sendo estudadas pelo ministério.

Eduardo Pavão (consultor da UGT), Gilberto Almeida dos Santos, Gil (presidente do
SindimotoSP), Manoel Dias (ministro do Trabalho e Emprego), Valdevan Noventa (presidente do
Sindmotoristas), Canindé Pegado (secretário Geral da UGT) e Rodrigo Souza (consultor DNP)

Nesse encontro, o presidente do sindicato dos
motofretistas de São Paulo pediu para que o governo federal libere mais cursos gratuitos de 30 horas
do Contran, que são de qualificação, para que o profissional do setor possa dar início ao processo de
regulamentação que a Lei Federal 12009 exige. O
curso é considerado porta de entrada para à regulamentação.
Gil também solicitou que a linha de financiamento federal via FAT, que já foi liberada há algum tempo, possa, de fato, chegar ao trabalhador para compra de motocicletas Zero - padrão motofrete.
Outro tema que esteve na pauta foi um combate
mais eficaz, da parte do ministério do Trabalho e Emprego, nas empresas clandestinas de motofrete que
tem tirado o trabalho formal de muitos trabalhadores,
não pagando direitos já conquistados em Convenção
Coletiva e ainda praticando concorrência desleal.
Ao tocar nesse assunto, Gil também falou das novas empresas “virtuais” e cooperativas eletrônicas
que oferecem os serviços do setor através de aplicativos e não respeitam a Lei Federal 12009 e, no
caso da cidade de São Paulo, a Lei Municipal 14491.
Essas empresas, segundo Gil, ainda estimulam à velocidade, o que fere também a Lei Federal 12436/11
(lei essa que veda o emprego de práticas que estimulem o aumento de velocidade por motociclistas
profissionais). Segundo o sindicalista, essas empresas tem que ser fiscalizadas pela Secretaria de Inspeção do Trabalho e também pela Receita Federal.

Em caso de acidente
de trânsito, você
mesmo pode reunir a
documentação e solicitar
o seguro gratuitamente.

dpvatsegurodotransito.com.br | 0800 022 12 04
O Seguro DPVAT indeniza os acidentados no trânsito em casos de morte, invalidez e reembolso de despesas médico-hospitalares.
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SindimotoSP, motofretistas e motociclistas vão
as ruas para exigir políticas públicas voltadas à
segurança de trânsito para motocicletas
O sindicato mais uma vez mostrou determinação e atitude ao dizer “não” para a prefeitura
de SP, por conta da indiferença em relação ao setor do motofrete, em uma manifestação
que reuniu mais de mil motofretistas. A concentração teve início na sede da entidade e o
resultado foi à permanência da faixa exclusiva para motocicletas.

O desdobramento da manifestação foi
a criação de um grupo de trabalho que
buscará soluções imediatas e a médio
prazo para os problemas do motofrete
na cidade de São Paulo

Canindé Pegado secretário Geral da UGT

Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, considerou
a atitude da prefeitura sensata e elogiou a abertura de diálogo com à categoria. “Nossa intenção é
apenas defender os motofretistas e as motofaixas
são importantes para nós, não só na questão de
agilizar a entrega como reduzir acidentes. Se não
houve redução como queriam foi pelo fato que
apenas duas motofaixas são insuficientes para
uma cidade do tamanho de São Paulo. É preciso
mais e não a desativação delas,” disse Gil.

Chiquinho Pereira - presidente do
sindicato dos padeiros de São Paulo

Outras reivindicações
apresentadas foram:
1. Implantação de programas de proteção ao motociclista;
2. Mais cursos gratuitos de 30 horas;
3. Sinalização de solo para circulação de motos
entre os corredores de carro;
4. Mais estacionamentos para motofretistas;
Um grande ato sem vandalismos e pacífico do
início ao fim, reuniu centenas de profissionais do
motofrete que saíram da sede do SindimotoSP,
percorrerram as principais avenidas da cidade
até a frente da sede da Prefeitura de São Paulo
onde, uma comissão da diretoria do SindimotoSP
e outros sindicatos, como a UGT e o Sindicato dos

Padeiros, foi recebida por autoridades municipais
para expor reivindicações do setor de motofrete.
De positivo, o sindicato conseguiu a permanência da motofaixa na Rua Vergueiro e a criação
de um grupo de trabalho para estudar soluções
para o setor que emprega mais de 200 mil profissionais na capital.

5. Linha de financiamento para motofrete;
6. Facilitação na emissão do Condumoto e Licença Motofrete (placa vermelha);
7. Fiscalização
clandestinas

/

lacração

de

empresas

Garanta este benefício para seus funcionários!
Plano

Plano Odontológico
Benefício obrigatório

Convenção coletiva 2013/2015

Contrate já! 11 5041.1738

11

5096.1844

STANDART PLUS

260 itens cobertos, inclusive da RN 211/2010

Clínica Geral (consultas)
Dentística (restaurações)
Periodontia (gengivas)
Endodontia (canais)
Cirurgia (extrações)

Vigência de 24 meses.

Radiologia (RX)
Odontopediatria
Prevenção
Próteses * (RN 211/2010)--

Cobertura Clínica com:
e mais de

260
itens
cobertos

17.000

opções de atendimento

Apenas:

R$

10 ,00

Por
Beneﬁciário

Corretora:

Operadora:
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Lei da Viseira é alterada em todo Brasil

fração gravíssima para grave, pois entendemos que
o trabalhador está com o equipamento, no caso o
capacete, e não sem ele, portanto, a penalidade
poderia ser menor, não deixar de existir”, disse Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP, que comemorou a decisão do conselho.
Como era antes

Viseira levantada com motocicleta parada não dá mais
multa. Regra beneficia motofretistas de todo Brasil, inclusive
motociclistas que utilizam motos para outros fins.
As novas regras foram alteradas pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran) em resolução publicada no Diário Oficial da União no dia 02 de
outubro. De acordo com o órgão, quando a moto
estiver imobilizada na via, independentemente do
motivo, a viseira poderá ser totalmente levantada,
porém, devendo ser imediatamente restabelecida
a posição abaixada quando o veículo for colocado
em movimento. Antes, não era permitido levantar
a viseira em hipótese alguma e os agentes de trânsito multavam em qualquer situação. Outra mudança importante aconteceu para o motofretista
que, mesmo ao ser multado agora, pode, fazer o
curso de 30 horas do CONTRAN, já que antes era
impedido pela penalidade e sanção administrativa
do artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro.

Papel do SindimotoSP para essa
conquista foi Decisivo
A discussão era antiga e contou com várias atitudes do SindimotoSP, inclusive manifestações
(foto) para reverter a situação, já que, ao ser multado o motofretista não era autorizado a fazer o
Curso de 30 Horas do Contran e, assim, ficar dentro da lei. Agora, com a nova resolução os agentes
de trânsito não poderão mais multar o motociclista profissional quando a motocicleta estiver parada. Essa conquista do SindimotoSP beneficia não
só os motofretistas, mas também, os motociclistas
que utilizam o veículo para ir ao trabalho, escola,
como lazer etc.
“O que estávamos pedindo era à alteração de in-

• Infração: gravíssima + 7 pontos na CNH
• Penalidade: multa de R$ 191,54 / suspensão
do direito de dirigir
• Medida administrativa: recolhimento do
documento de habilitação
Como é agora
• Infração: leve + 3 pontos na CNH
• Penalidade: multa de R$ 53,20
• Medida administrativa: não há mais
suspensão do direito de dirigir nem
recolhimento da CNH
Como ficou o Artigo 169 do CTB RESOLUÇÃO CONTRAN 453
I - Quando o veículo estiver imobilizado na via,
independentemente do motivo, a viseira poderá
ser totalmente levantada, devendo ser imediatamente restabelecida a posição frontal aos olhos
quando o veículo for colocado em movimento.

Empresa de motofrete precisa de
Termo de Credenciamento para funcionar
Lista atualizada de empresas de
motofrete foi publicada pelo DTP
no Diário Oficial em 07/12/13.
Mais de 500 empresas foram
convocadas para regularização.
Dentre vários documentos que as empresas
precisam obter para funcionamento autorizado
pela prefeitura paulista, o Termo de Credencia-

mento (TC) é um dos mais importantes e que,
praticamente legaliza o serviço de motofrete na cidade. Sem o TC, a empresa está ilegal e não pode
funcionar. Atualmente, menos de 500 empresas
possuem o documento e estão aptas para funcionamento. Existe uma projeção de que cerca de outras 2.500 que trabalham com motofrete não tem
essa autorização e funcionam ilegalmente.
O SindimotoSP, recentemente em reunião
com o Ministério do Trabalho pediu mais fiscalização nas empresas irregulares. Também em

audiência com o DTP, solicitou que a prefeitura fiscalizasse com mais rigor essas empresas
consideradas verdadeiras “ervas daninhas” no
setor e que prejudicam as que estão regularizadas. Nessa reunião, o sindicato dos motoboys
também pediu alteração na Lei Municipal 14.491
para facilitar a regulamentação, mais estacionamentos para motos padronizadas, a criação de
mais motofaixas, mais cursos de 30 horas gratuitos e campanhas educativas para motofretistas e
motoristas, além de pedestres
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Seguradora Porto desenvolve seguro
de vida 24h para motofretista, único que
atende a Lei Municipal 14.491
mais conceituadas corretoras de seguro do setor
e o próprio SindimotoSP, que sabe exatamente
quais são as necessidades do trabalhador.
Na reunião mostrou-se que o novo seguro, além
das vantagens, cumpre todas as determinações da
Lei Municipal 14.491. Estavam presentes Daniel
Teles e João Massaiuki, ambos do DTP, Gilberto
Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP, Rodrigo Silva, consultor do Departamento
Nacional de Padronização (DNP), Jorge Ogawa,
sócio fundador da Porto Seguro e Castanheira, diretor da Viana do Castelo.
Mais informações ligue 5041-1738 ou 50961844 ou mande email para seguros@sindimotosp.
com.br
No final de novembro, o SindimotoSP, a Porto
Seguro e A Viana de Castelo apresentaram para
o Departamento de Transporte Público (DTP), um
seguro de vida para motofretistas totalmente diferente dos existentes no setor e o melhor: com
cobertura 24 horas.
Outras vantagens são oferecidas nesse seguro
para os profissionais do motofrete como, o valor

de apenas R$ 4,49 para o setor dia (metade do valor cobrado por outras seguradoras), ele vale para
todos os dias da semana, cobre a vinda da casa
para o trabalho e a volta do trabalho para casa,
além de indenizar o segurado em qualquer tipo de
acidente, independente de ser com motocicleta.
Esse seguro tem o aval da Porto Seguro, maior
seguradora do País, da Viana do Castelo, uma das

Outros valores
Setor Jornais e revistas: R$ 4,49
Setor Diferenciado: R$ 4,82
Setor Delivery: R$ 13,49

Aplicativos eletrônicos para contratação de motoboys
escondem muitos problemas
Os Apps até o presente momento estão de forma clandestina e fazem
regredir conquistas da Lei Federal 12.009 e Lei Municipal 14.491.
Num primeiro momento, o motofretista pensa que está ganhando
mais com as empresas que contratam
diretamente, via App, o serviço de entrega. Na realidade, o profissional está
sendo passado para traz porque não
recebe os benefícios conquistados
pela categoria como cesta-básica, VR,
seguro de vida, plano odontológico e
até o aluguel da moto, que hoje chega a quase R$ 500,00, entre outros
direitos.
As empresas – cooperativas que
administram os apps, por sinal, ficam
com a parte mais lucrativa, já que não pagam os
direitos dos trabalhadores, impostos, taxas municipais etc, caracterizando-se como empresas ilegais,

já que exploram o serviço de entrega rápidas e não cumprem com obrigações que
uma empresa legalizada tem que cumprir.
Hoje, menos de 300 empresas de motofrete estão aptas para o serviço segundo o Departamento de Transportes Públicos (DTP),
pois possuem, entre outros documentos, o
Termo de Credenciamento, que autoriza o
serviço.
A impossibilidade de prestar o serviço
legalmente começa, também, quando as
empresas de aplicativos passam a receber
as corridas tornando-se fontes recebedoras
e pagadoras. Segundo as leis vigentes, elas
precisam pagar impostos como INSS, Contribuição
Sobre o Lucro, IRPJ e outros. Quando não pagam,
enquadram-se como falsas cooperativas de mão de

obra, tornando-se empresas clandestinas.
Isso passa a ser concorrência desleal com as empresas express em dia com as legislações existentes
e que trabalham dentro da lei federal e municipal.
Outras dúvidas surgem quando essas empresas
começam a atuar, pois não há definição administrativa para elas. Portanto, não é possível saber se
atuam como sites eletrônicos, cooperativas de tecnologia ou empresas prestadoras de serviço. Outro
fato que chama a atenção é a questão de segurança
no trânsito, que vive uma verdadeira carnificina e
epidemia de acidentes. Caso o trabalhador se acidente, quem será o responsável?
O Ministério das Cidades, da Previdência Social,
do Trabalho e da Saúde desenvolvem ações e projetos para diminuir os acidentes entre os trabalhadores do setor e esses aplicativos estimulam a competição entre os trabalhadores desrespeitando a Lei
Federal 12.436/11 (lei essa que veda o emprego de
práticas que estimulem o aumento de velocidade
por motociclistas profissionais).

1/5 milhão de pessoas morrerão no trânsito no Brasil até 2020
A previsão é de um estudo detalhado da ONU caso o assunto não seja
levado a sério por autoridades do Governo Federal.
Na década anterior ao lançamento da campanha
da ONU - Década de Ações para Segurança Viária as mortes no trânsito no Brasil saltaram de 33 mil
(2002) para 44 mil (2011), segundo o DATASUS.
O crescimento teve em média, 2,9% ao ano. Mantendo essa tendência, em 2020 serão 59 mil/ano
chegando a um impressionante registro de meio
milhão de brasileiros mortos em acidente de trânsito. A meta proposta pela ONU é redução de 50%.

Em termos financeiros isto representará um custo
social de R$ 645 bilhões.
O IRTAD, um observatório vinculado ao International Transport Forum, publicou relatório apresentando estatísticas de 34 países ilustrando como eles
organizam suas estatísticas de acidentes e qual a
estratégia que adotam para reduzir mortes e feridos
no trânsito. O que se observou nos países que houve redução dos acidentes foram programas nacio-

nais para combater de frente o problema. No Brasil,
o fato é que não se sabe muito, ou quase nada, o
que acontece na totalidade do território.
Porém, alarmante é a taxa de crescimento do
número de mortes por motocicletas no Brasil. De
2002 a 2011, ainda segundo o DATASUS, o número
subiu de 3.744 para 11.433.
A situação demonstra que não há interesse governamental pelo assunto, parece que o enorme
custo social não tem nenhum significado e que a
ocupação progressiva de 50% dos leitos hospitalares por vítimas do trânsito é mera questão de administração hospitalar.

www.facebook.com/magnetronmotos

Velas Originais Magnetron. Performance e durabilidade máxima para quem é apaixonado por motos.
ACESSE WWW.MAGNETRON.COM.BR E CONHEÇA A LINHA COMPLETA.
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Correta definição para o motoboy: “Profissão perigo.”
Segundo dados divulgados pelo IBGE, trata-se
de profissão recente e em rápida expansão. Algumas estimativas apontam, na Grande São Paulo, a
presença de aproximadamente 300 mil trabalhadores permanentes, em geral jovens, pilotando
pequenas motos, percorrendo ruas e avenidas, de
um ponto a outro da cidade ou da região metropolitana, entregando correspondências, documentos,
valores, pequenas encomendas, cumprindo tarefas
que o serviço postal seria incapaz de realizar com
presteza e velocidade.
A multiplicação desses profissionais é cabal indicação de que o motoboy se converteu em personagem essencial no cenário das grandes metrópoles,
como Rio de Janeiro e São Paulo, parido pela urgência da vida contemporânea, filho do casamento
de trânsito caótico com desemprego produtor de
mão-de-obra barata.
A motocicleta surgiu no início do século passado
para ser usada em disputas esportivas. Depois se converteu em meio de transporte e, afinal, foi elevada à
condição de instrumento de trabalho. O desportista
viu-se superado pelo motoboy que, no desempenho
da “profissão perigo”, se arrisca em manobras velozes
e arrojadas, com máquinas improvisadas e inseguras,
percebendo pagamentos irrisórios, enfrentando perigos ininterruptos e incalculáveis.
Segundo informações de dirigentes sindicais,
são anotados diariamente, em São Paulo, dezenas
de ocorrências envolvendo motociclistas, com vítimas graves e às vezes fatais.
Não estou aqui empenhado em fazer a defesa
desses trabalhadores, entre os quais poderemos
identificar pessoas de todas as índoles e comportamentos.

Desde o jovem cordial, atento, dotado de espírito
de colaboração, incapaz de gesto de violência ou
vandalismo, até aquele que, nas franjas da marginalidade, causa problemas e põe em risco a segurança pessoal e de motoristas que, como ele, tentam encontrar caminhos no congestionado tráfego
da Bandeirantes, Rebouças, Marginal Pinheiros, São
João, 23 de Maio.
Registro, simplesmente, que a profissão existe e,
não fosse ela social e economicamente útil, jamais
teria adquirido a dimensão alcançada. O motoboy
é tão trabalhador como o motorista de táxi, de ônibus, o cobrador e os passageiros que se valem de
transporte público ou particular para o cumprimento das obrigações diárias. Com enorme diferença:
trata-se de profissão ignorada pela lei, não recebendo proteção da CLT ou de regulamentação específica.
O Código Nacional de Trânsito não se refere a
ela, embora trate da condução por motocicletas, de
maneira vaga e superficial. Alguns municípios prescrevem regras sobre o assunto, mas, como legislar
sobre trabalho, trânsito e transporte é prerrogativa
exclusiva da União, Estados e municípios estão impedidos de tratar da matéria, ainda que o tema seja
de relevante interesse local.
A sociedade e sobretudo os condutores profissionais e amadores de veículos cobram dos motoboys
comportamento cortês e civilizado. De certo modo,
a exigência procede. Não se deve ignorar, todavia,
que os motoboys são, a sua vez, credores de atenção da sociedade e do Estado. Arriscando-se, como
se arriscam, para ganhar aquilo que ganham, não
gozando de elementares garantias da legislação
trabalhista e previdenciária, não deixam de ter mo-

tivos quando procedem de maneira temerária, na
busca do pão de cada dia.
O Brasil regulamentou muitas profissões. Creio
que cem. Algumas de forma justificada; outras não.
A Câmara dos Deputados aprovou, há pouco tempo, uma espécie de jurisprudência interna, atinente
à regulamentação profissional, fixando critérios rígidos a respeito. Um deles afirma que, para merecer
tal privilégio, a profissão deve exigir conhecimentos
teóricos e técnicos, e outro que seja exercida por
profissionais com curso reconhecido pelo Ministério da Educação, quando for o caso. Ora, o motoboy
é, antes de tudo, um improvisado. Adquire a carta
que o habilita a dirigir, compra a motocicleta nova
ou de segunda mão, e vai à luta, defendendo minguado salário.
Creio que esse profissional merece atenção e tratamento justo. Afinal, em todo o Brasil, devemos ter
mais de 1,5 milhão de trabalhadores sobrevivendo
no exercício dessa audaciosa atividade, definida pelo
anônimo motociclista, cuja fotografia, de costas, foi
publicada com destaque, como “profissão perigo”.
Reconhecer a profissão e conferir-lhe adequada
disciplina e regulamentação é o mínimo a se fazer
por eles.

Almir Pazzianotto Pinto
Ex-ministo do Trabalho
e ex-presidente do
Tribunal Superior
do Trabalho

CAE rejeita
Brasília cria projeto de lei impraticável e agora
quer limitar velocidade de moto a 110km/h obrigatoriedade do colete
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) aprovou no começo de dezembro, projeto
que prevê a instalação obrigatória de limitador de
velocidade para motocicletas independentemente
da cilindrada. Caso o projeto não seja vetado, a
velocidade máxima para motos no Brasil será 110
km/h. A matéria segue agora para a Câmara, caso
não haja recurso para votação em Plenário.

O objetivo do projeto é limitar a velocidade
desses veículos para contribuir, de alguma forma,
com a redução do número de acidentes envolvendo motos. O Brasil é o segundo no ranking mundial na taxa de fatalidade em acidentes de trânsito
com motocicletas.

O PLS 97/2007 determina a limitação
da velocidade.
Por ser um substitutivo, o projeto precisa passar
por um turno suplementar de votação, o que significa que está aberto para emendas até a próxima
reunião. Se até lá não forem apresentadas novas
sugestões ou não houver recurso para análise em
Plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos
Deputados com a redação definida e seguirá para
sanção ou veto da presidenta Dilma Roussef.

airbag para motociclistas

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do
senado federal rejeitou a obrigatoriedade do uso
de colete e jaqueta infláveis para motociclistas,
prevista no PLS 404/2012, do senador Humberto
Costa (PT-PE). A proposta, que havia sido aprovada
pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS), segue
agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Na CAE, prevaleceu o relatório do senador Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP), que reconheceu
o mérito da iniciativa, mas considerou excessivo o
custo desses equipamentos de proteção, em média R$ 1.300 - valor esse inviável para a maioria
dos motociclistas no Brasil. Algumas motos zero e
de baixa cilindrada, para se ter uma ideia, custam
pouco mais que esse valor
Além disso, segundo o relator, o projeto não
traz a estimativa de impacto orçamentário ou financeiro dos benefícios fiscais previstos, uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comissão aprova periculosidade para motoboy e mototaxista
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público aprovou proposta que inclui as
atividades de mototaxista e motoboy entre aquelas consideradas perigosas. Pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), os profissionais que
atuam em áreas perigosas têm direito a adicional
de 30% sobre o salário, descontados os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Recentemen-

te, foi aprovado substitutivo do relator, deputado
Vilalba (PP-PE), ao Projeto de Lei 2865/11, do
Senado.
Conforme o relator, essa atividade estava prevista no projeto que deu origem à Lei 12.009/11,
que regulamentou a atividade de motofrete e mototaxi em todo Brasil. Até recentemente, apenas
trabalhos que implicam contato permanente com
inflamáveis ou explosivos em condições de risco

acentuado recebiam a classificação de atividade
perigosa na lei.
Agora a proposta segue para veto ou
sansão da presidenta dilma roussef
A proposta foi aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania e está sendo enviada para a presidenta Dilma Roussef vetar
ou sancionar.

