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SindimotoSP pede urgência das
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Em reunião com o secretário
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A SMT publicará Portaria de criação do grupo de trabalho para
atender as demandas dos motociclistas e profissionais do setor
de motofrete, pauta essa que foi apresentado no ano passado.

Os acidentes com motos aumentam a cada ano na
cidade de São Paulo. Dados do Infosiga acendem
sinal amarelo para o assunto, já os da Seguradora
Líder - DPVAT afirmam que em 2017 foram pagos
6.473 sinistros aos motociclistas.

Ministério Público do Trabalho move
Ação Cívil Pública contra a Loggi e L4B
O Ministério Público do Trabalho (MPT) Procuradoria Regional do Trabalho 2ª Região /
Coordenadoria de Primeiro Grau está movendo
Ação Cívil Pública contra a Loggi e L4B que
devem ser solidariamente responsáveis por todas
obrigações decorrentes de relação de emprego
com motociclistas profissionais.
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- uso de bolsas de
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Pesquisas indicam que mochilas comprometem a segurança e a saúde dos motoboys. O fato é que elas estão
em segundo plano pelas empresas que incentivam o uso
dela. Norma Regulamentadora 17 do Ministério do Trabalho diz que o empregador não pode exigir do empregado
seu uso porque compromete sua segurança e saúde.
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SRTE/SP tem novo Superintendente Regional do Trabalho

Da esquerda para à direita: Admilson de Moreira
(Secretário Executivo MTE), Claudio Secchin (Secretário
de Inspeção do Trabalho MTE) e Marco Antonio Melchior
(Superintendente Regional do Trabalho no Estado de SP).

Uma publicação do Diário Oficial da União na sexta-feira, 27/8, oficializou o auditor fiscal Marco Antonio Melchior como o novo Superintendente Regional
do Trabalho / Ministério do Trabalho e Emprego no
Estado de SP. Melchior havia sido empossado, ainda
em julho, como Superintendente substituto.

Em audiência pública de posse, em que diversos
sindicatos laborais e patronais estiveram presentes,
além de entidades de classe e representativas de vários setores, Melchior ressaltou que continuará as
fiscalizações de empresas que precarizam relações
trabalhistas e que a população saiba e conheça o
trabalho realizado pelo Ministério do Trabalho e
Auditoria Fiscal no estado de SP.
O SindimotoSP, que também estava na posse, luta
por melhorias para os profissionais e reivindica junto a SRTE/SP o combate a precarização das relações
trabalhistas com a Quarta Revolução Industrial e novas tecnologias como os aplicativos, que são criadas
para vender serviços desrespeitando relações trabalhistas, causando sérios impactos negativos nas
áreas da saúde e previdência no setor de motofrete.
Em breve, o SindimotoSP levará ao novo superintendente os altos custos dos acidentes de
trânsito com os trabalhadores motociclistas, que

a cada ano elevam as mortes e invalidez de motociclistas. O segmento quer a implantação de um
programa que atenda e contemple padronização
dos equipamentos de segurança, campanhas educativas, qualificação de mão de obra, entre outras
situações que melhorem a qualidade de vida do
trabalhador motociclista.

Motorista da Uber deve ter vínculo empregatício, segundo decisão da Justiça.
Numa decisão de segunda instância, a Justiça de
São Paulo determinou que a Uber terá de providenciar o registro em carteira de trabalho de um condutor e pagar a ele valores relacionados a aviso prévio,
FGTS, multa rescisória, entre outros encargos.
Rodrigo Carelli, procurador do trabalho do Rio de
Janeiro e professor da Universidade Federal do Rio de

Janeiro (UFRJ), disse que esta foi a primeira vez que
um colegiado julga relação de emprego entre a Uber
e um motorista. “Já houve decisões em primeiro grau,
mas essa é de segunda instância.
No motofrete, Ministério do Trabalho e Emprego
também determinou que Loggi e Rappido registrem
funcionários em sentença dada.

Avenida 23 de Maio tem velocidade reduzida
A faixa exclusiva da direita nas avenidas 23 de Maio
e Moreira Guimarães, que fazem parte do Corredor
Norte-Sul, tiveram o limite de velocidade reduzido
de 60km/h para 50km/h. A mudança, implementada
pela CET, ocorre nos dois sentidos, no trecho entre os
viadutos Dona Paulina e João Julião da Costa Aguiar.
Segundo a companhia, a medida visa padronizar a
velocidade nas faixas exclusivas.
A faixa exclusiva nas vias onde a alteração ocorre
funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 6 horas
às 22 horas. Nos horários liberados, os demais veículos deverão obedecer a nova velocidade, assim como
os táxis que circulam pela faixa. A fiscalização começará automaticamente.
Segundo a CET, a sinalização será reforçada ao longo das avenidas, com a instalação de 39 placas regu-

Com o intuito de diminuir o número de acidentes graves e mortes no trânsito da capital, a Prefeitura de São Paulo irá padronizar a velocidade das
principais ruas e avenidas em 50 km/h. No início,
serão priorizadas as vias com maior fluxo e locais
com os maiores índices de acidente. Depois, outras que estão com velocidade acima de 50km/h.

lamentando a nova velocidade, além da utilização
de faixas e banners para orientação dos motoristas.
A área de Engenharia de Campo da companhia e técnicos da SPTrans vão acompanhar a mudança com a
orientação aos motoristas.

Editorial
O SindimotoSP teve importante reunião com à Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo em que ficou acertado a implementação de mais 20 bolsões de estacionamento para motofretistas com placa vermelha nas principais vias públicas da cidade.
No encontro, outros assuntos foram abordados e, um, em especial mereceu mais tempo, a volta da gratuidade do Curso 30 Horas
obrigatório do Contran. A prefeitura disse sim e disponibilizará o
Cetet (centro de capacitação técnica) para os cursos. O local receberá melhoramentos para atender à demanda. Vale ressaltar que o
SindimotoSP tem buscado agenda posítiva e ações concretas para
políticas públicas direcionadas para os motociclistas. O objetivo é
sem dúvida diminuir os índices de acidentes, melhorar o exercício
da profissão e a qualidade de vida do motoboy.
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Empresas de aplicativos no motofrete obrigam
trabalhadores utilizarem bolsas de carga com até
90 litros. Medida vai na contra mão da segurança
As bolsas e mochilas de cargas utilizadas pelos motoboys de aplicativos,
que tem o mesmo tamanho de baú de 90 litros, estão fora da orientação
da Lei Federal 12.009 e da Lei Municipal 14.491, além de Norma
Regulamentadora 17 MTE.

As empresas de aplicativos além de estarem explorando a categoria de motofrete, com pagamento de corridas fora da realidade do mercado, estão
obrigando os motoboys utilizarem bolsas com até
90 litros de peso nas costas.
Objetivo das leis já regulamentadas é salvar vidas
dos motociclistas reduzindo os números de acidentes e mortes. Com a entrada no mercado de empresas de motofrete por aplicativos, entre elas Rappi,
Loggi, Ifood, Glovo, Uber Eats e outras, o uso de
mochilas em desacordo com as normas exigidas aumentou.

lidade, afirma o Dr. José Everardo da Costa Montal,
presidente da ABRAMET – Associação Brasileira de
Medicina do Trafego. O Ministério do Trabalho já
detectou a irregularidade na relação trabalhista e
multou as duas maiores empresas do setor, Loggi e
Ifood, em mais de R$ 3 milhões de reais.

Os especialistas de segurança no trânsito, afirmam que o uso de bolsas de cargas compromete a
segurança dos motociclistas no trânsito com vários
fatores que causam acidentes com maior facilidade,
sendo o principal a perda do equilíbrio do condutor,
pois a dirigibilidade fica totalmente comprometida
com forças imprevisíveis geradas através do peso da
bolsa de cargas, com os deslocamento interno dos
produtos transportados.
A cautela e a preocupação com a integridade do
condutor e outros usuários da via exigem uma medida urgente de proteção aos efeitos dessa eventua-

OMS alerta para problemas de doenças nas costas 80% da população mundial
Estudo com embasamento científico afirma que peso excessivo nas
costas resulta em dores e problemas que podem levar até à cirurgia.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
mais da metade da população do mundo têm ou terá
dores nas costas ao longo da vida. Doenças como Hérnia de disco, Osteoporose, Lombalgia e Artrose, entre
outras, são originárias de excesso de peso carregado
ao longo da jornada profissional. A má condução de
pesos ainda pode causar lesões musculoesqueléticas, que afetam músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, e doenças localizadas no
aparelho circulatório.
A Norma Regulamentadora (NR) 17 do Ministério do
Trabalho (MTb), define que o empregador não pode
exigir que o empregado faça o transporte de cargas, se
essa atividade comprometer sua saúde ou segurança.
No caso das motocicletas, o transporte de cargas deve
ser feito nos baús exigidos pela Lei Federal 12.009 e
Lei Municipal (São Paulo) 14.491. Essa norma é clara
ao dizer que, nas atividades que exijam sobrecarga
muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros,
dorso e membros superiores e inferiores não deverão
ser exigidos nem admitidos o transporte manual de
cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível
de comprometer sua saúde ou sua segurança.
Todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens de
qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores, já que a
movimentação de pesos aleatoriamente podem afetar

principalmente a coluna do empregado. Para que ela
seja protegida, o trabalhador deve seguir algumas
medidas de segurança e maneiras corretas de transporte de cargas.
Conforme indicam dados do Instituto Nacional do
Seguro Nacional (INSS), a dor nas costas está entre
os principais motivos de aposentadoria por invalidez
no Brasil. Problemas de coluna estão entre as principais causas de aposentadoria por invalidez no Brasil.
Os problemas podem ser notados no curto ou no
longo prazo. Se você não quer ter um dos problemas

abaixo, causados pelo uso incorreto e pela carga
levada nas costas, preste atenção: o peso da mochila não deve exceder 10% do peso do corpo. A
regra é simples: quem pesa 70 quilos pode ter até
7 quilos de carga.
Para motociclistas profissionais
exigência do baú é antiga
Desde o início dos anos 2000, os motoboys de
São Paulo são obrigados a instalar baús em todas
as motos e devem evitar o uso de mochilas nas
costas para fazer entregas. A mochila, segundo
estudos realizados na época pelo DTP (Departamento de Transportes Públicos), alertou que
seu uso resultava em peso extra nas costas do
motoboy e trazia insegurança na direção. Com
a Lei Municipal entrando em vigor, as mochilas
gradualmente foram sendo trocadas por baús.
Porém, nos últimos meses tem voltado com força
total como exigência das empresas de aplicativo
do setor delivery. O preço da mochila é a metade do valor do baú, como elas visam só ganhos,
obrigam o uso.
Além de fora do padrão, dentro delas é possível
carregar muito peso, o que prejudica o trabalhador que sequer pode reclamar, tendo que aceitar
o sacrifício para não perder o emprego. Algumas
empresas também forçam o motoboy a pagar
uma espécie de aluguel pelo uso enquanto estiver na atividade. Isso é proibido por lei também.
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Ministério Público do Trabalho move
Ação Cívil Pública contra a Loggi e L4B
O Ministério Público do Trabalho (MPT) - Procuradoria Regional do
Trabalho 2ª Região / Coordenadoria de Primeiro Grau está movendo
Ação Cívil Pública contra a Loggi e L4B que devem ser solidariamente
responsáveis por todas obrigações decorrentes de relação de emprego
com motociclistas profissionais.
No decorrer do documento que gerou a ação, o
MPT lista todas as ações das duas empresas que
caracterizam relações trabalhistas e relata ficar
muito clara que se trata de empresas de transportes de mercadorias, exercendo amplo controle nos motociclistas profissionais com diversos
protocolos obrigatórios para a retirada e entrega
das mercadorias, por exemplo. Não há qualquer
sorte de autonomia por parte dos condutores,
devendo seguir, estritamente, as regras impostas pela Loggi. Com é possível de verificar ainda
na Ação, é a Loggi que dá as cartas do jogo, chamando para si o comando de toda a operação,
definindo o preço do frete, o trajeto a ser percorrido, o
tempo de deslocamento, o tempo de espera e dando o
suporte, entre outras situações.
Em investigação criteriosa, o MPT também verificou
que a Loggi determina que os condutores profissionais
tenham CNPJ ou MEI para burlar a legislação trabalhista, gerando uma falsa percepção de autonomia, também comprovou que os motoboys arcam com todos os

custos relativos ao exercício da atividade como
pagamento de taxas, impostos, regulamentação /
documentos, manutenção
da moto e outros.
Ao eliminar qualquer traço de autonomia, para os
procuradores do MPT a Loggi
ganha por todos os lados, já
que não entende ter uma relação de emprego com os trabalhadores motociclistas que
são considerados autônomos.
O MPT também relata que a empresa promove o
esvaziamento da categoria dos motofretistas, que
comete fraude, pratica concorrência desleal, que os
direitos conquistados pela categoria estão sendo ignorados e que descumpre a Lei Federal 12.009 (regulamentação federal), desrespeita a Lei Federal 12.426
(que proíbe apressar motoboys) e a Lei federal 12.997

(pagamento da periculosidade), além da Lei Municipal 14.491 (regulamentação municipal).
A conclusão do MPT é que os trabalhadores inseridos na estrutura de produção devem ser empregados e admitir que não o sejam é compactuar para que
através da “pejotização”, a contratação de autônomos e outras formas de desvirtuar o contrato, a empresa deixa de cumprir sua função social.
Na ação é revelado que a Loggi teve faturamento de
R$ 44,6 bilhões em 2016 e estabelece compensação pecuniária por danos morais coletivos que deve ser fixada
entre R$ 40.000.000,00 (0,1%) e R$ 8.000.000.000,00
(20%), além da empresa declarar relação jurídica de
emprego com os todos os motociclistas profissionais.
A Superintendência Regional do Trabalho de São
Paulo (SRT-SP) - Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), já havia multado a Loggi em mais de R$ 2
milhões e determinou que ela registrasse em carteira
de trabalho mais de 500 profissionais. A Rapiddo
também, após investigações e comprovação da
relação de trabalho que existe entre empresa e
trabalhadores motociclistas, foi multada em mais de
R$ 1 milhão e obrigada a registrar seus funcionários
motociclistas profissionais. Percebe-se que as
denúncias do SindimotoSP por essas empresas
de aplicativo de motofrete precarizarem relações
trabalhistas tem mostrado resultado e legitimidade.

SindimotoSP pede urgência das medidas já apresentadas para a
prefeitura de São Paulo - SMT. Em reunião com o secretário Otaviano
ficou definido a criação da Câmara Técnica de motos - CMTT.
Representantes da categoria cobram propostas apresentadas que não
sairam do papel desde a gestão do secretário anterior.

A diretoria do SindimotoSP esteve em reunião com
o Secretário Municipal de Transportes João Octaviano de Machado Neto para buscar incentivos à regulamentação do motofrete paulistano. Há tempos o
sindicato dos motoboys de São Paulo busca junto a
administração municipal melhorias para os motofretista e motociclistas. Com dois pontos acertados para
sair do papel de imediato, a criação de 20 bolsões de
estacionamentos para placa vermelha e a ampliação
da capacidade do CETET no curso 30 horas ( adesão e
renovação), e reunião foi considerada positiva. Estas
duas situações vêm de encontro as necessidades dos
motoboys que atuam na região centrais e necessitam
de vagas para estacionar e a qualificação do curso de
30 horas para o profissional exercer a profissão.
O governo municipal e o SindimotoSP estudam criar
campanhas que irão estimular a categoria para fazer

o cursos, isso, devido ao baixo interesse e procura do
motofretista . Ficou acertado nesse encontro que a prefeitura irá disponibilizar o CETET – Centro de Capacitação Técnica voltada para ações no trânsito - na Avenida
Marquês de São Vicente, 2154 – Barra Funda, para realização dos cursos. O local receberá melhoramentos na
infraestrutura. Em seguida, SindimotoSP e prefeitura
colocarão em prática a parceria para oferecer os Cursos
de 30 Horas do Contran para motofretistas.
Outra questão abordada na reunião foi a necessidade de mais bolsões de estacionamento para motos
regularizadas com placa vermelha. Motoboys que já
fizeram todo o trâmite da regulamentação, inclusive
a colocação da placa, ficam em média uma hora nas
ruas do centro aguardando vagas para estacionar.
Diante da necessidade de mais estacionamento, a
prefeitura regularizará e criará mais 20 bolsões de es-

tacionamento no centro e demais pontos importantes
da cidade. O SindimotoSP, em reivindicações anteriores conseguiu assegurar a implementação de diversos
bolsões específicos para motocicletas com placa vermelha. Os bolsões, assim como os cursos, contribuirão
em partes a incentivar a regulamentação no município.
A Câmara Temática de motos formalizará outras
demandas para o setor e motociclistas. Com isso, o
SindimotoSP espera que agora possa sair de fato um
pacote de mudanças que contribuam com a redução
dos acidentes e mortes envolvendo motociclistas.
Outras reuniões estão agendadas para continuar e
implementar as demandas do setor, que necessita de
políticas púbicas específicas para melhorar os serviços prestados e mobilidade com segurança.
Participaram da reunião Gerson Cunha, Antonio
Fernando Gimenez, secretário João Octaviano de
Machado Neto, Sebastião Ricardo C. Matins, Celso
Oliveira, Rodrigo Ferreira, presidente SindimotoSP
Gilberto Almeida dos Santos (Gil) e Marcos Cardoso.
Outras reivindicações do SindimotoSP para a
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
- Alteração da Lei Municipal 14.491.
- Incentivos que estimulem a regulamentação
da categoria.
- Regulação do Seguro de vida complementar
da Lei atual, para atender as diversas reclamações dos motofretistas e prevenir fraudes.
- Programa de Proteção ao Motociclista - com
objetivo de diminuir os números dos acidentes e
mortes no trânsito.
- Campanhas de Educação do Trânsito.
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X Salão das Motopeças é sucesso
de público e negócios fechados
O evento também resultou em centenas de parcerias e aqueceu o setor de motopeças.

Os diretores do SindimotoSP Celso, Gerson e Rodrigo,
Orlando (presidente da Anfamoto) e Gil (presidente do
SindimtoSP e Febramoto).

O Salão Nacional e Internacional das Motopeças
(Salão da Motopeças) - organizado pela Anfamoto Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas
de Motopeças - que aconteceu entre os dias 15 e 18
de agosto no Expo Center Norte / Pavilhão Amarelo,
São Paulo (capital) - foi sucesso absoluto entre expositores, visitantes e mídia especializada no segmento

motociclístico. Foram 110 expositores representando
mais de 250 marcas e mais de 12 mil visitantes. “O X
Salão foi ambiente perfeito para realização de negócios, facilitando a interação com os compradores vindos de todas as regiões do Brasil e de outras partes
do mundo. Mesmo com as dificuldades econômicas
que passa o Brasil e a falta de investimentos, o Salão
das Motopeças foi impulsionador de negócios para as
empresas expositoras gerando aumento expressivo
em vendas e negociações”, disse na ocasião do evento
Orlando Cesar Leone, Presidente da Anfamoto.
No Salão das Motopeças também aconteceu palestras de qualificação, a Reunião Setorial dos Representantes, que terá como Coordenador Mateus
Moreno, da Motomarcas. Nela, os representantes
presentes apontaram várias questões que são de extrema importância para essa categoria, como a valorização do profissional e a diminuição dos impostos.
Ainda sobre representantes, foi realizado o “1º Prê-

mio Representantes Comerciais do Brasil”.
Estimativas dos organizadores apontaram R$ 1 bilhão em negócios realizados. Segundo a organização
do Salão, o mercado de motopeças vem apresentando
crescimento moderado, cerca de 5% ao ano, mas com
uma ligeira recuperação da economia e o saldo positivo do Salão, essa alta pode chegar a 8% até dezembro.

QUE MOBILIDADE É ESSA?
Onde estão as autoridades responsáveis pelo trânsito?
Hoje nos grandes centros, o transporte e o trânsito de veículos tem sido considerado o principal
agente agressivo ao homem e ao meio ambiente.
Precisamos entender que o veículo automotor é
uma máquina extremamente perigosa, responsável
por danos ao homem e ao meio ambiente. Temos
que discutir permanentemente o tripé Homem, Máquina e Meio.
Se dentro de uma fábrica nos preocupamos com
uma máquina fixa, imagine a preocupação com
uma máquina móvel circulando entre outras máquinas, pedestres e meio ambiente sem um controle
de saúde e segurança. São Paulo, por exemplo, com
uma frota de seis milhões e meio de veículos não
cresceu o suficiente em vias, alamedas, avenidas,
ruas para comportar essa quantidade de unidades
móveis. Não vemos planejamento para médio e
longo prazo compatível com o volume de veículos
que já temos somado a expansão do mercado de
automóveis, que ora o governo investe. Máquinas
e mais máquinas lançadas para um espaço virtual.
O crescimento econômico prevalece sobre a preservação da vida. O interesse governamental preocupa-se com a arrecadação, mas não com a aplicação de verbas em serviços que reduziriam a perda
de crianças, jovens e adultos quando em mobilidade. Trata-se de uma perda assustadora.
Atitudes políticas irresponsáveis e direcionadas
para si próprio parecem prevalecer diante de situações claras que necessitam condutas imediatas. Parece ainda que não possuem banco de dados para
comparar atitudes divergentes de Ministérios como
esses dados do Ministério da Saúde que seguem:
1990 a 2012 - 22 anos - mortes por dengue - 6.337 e
1996 a 2010 - 14 anos - mortes no trânsito - 518.000
Caso a coisa evolua de maneira proporcional, com
a consciência governamental que nada promove de
maneira consistente e permanente, teremos: 1996

a 2018 - 22 anos - mortes no trânsito - 770.000.
Vejam só: Guerra na Chechênia - 30 ANOS - 25
mil mortes; Guerra civil em Angola - 27 ANOS 20,3 mil mortes; Guerra do Iraque - 10 ANOS - 13
mil mortes - Trânsito no Brasil - 518 mil mortes
Que guerra é essa no Brasil? Não está sendo contabilizado o número de incapacidades temporárias
e definitivas que irão gerar mais despesas. A fiscalização para o cumprimento do Código de Trânsito
desapareceu.
Os motoristas fazem o que bem entendem nas
ruas. Engarrafamentos, lentidão no trânsito, acidentes, veículos quebrados nas ruas, agressões,
tudo compõe um sistema de transporte obsoleto,
assustador. Essa indústria do transporte, vamos
chamar assim, é responsável pela emissão de uma
massa gasosa, vapores, poeiras, fuligens, ruído,
vibração que comprometem a população como um
todo. O Brasil é um dos cinco maiores emissores de
material particulado do mundo.
A quantidade de ozônio liberada é preocupante.
O padrão tolerado de poeira fina é: Estados Unidos
- 15 mcg/m³ de ar, São Paulo - 48 mcg/m³ de ar. É
proibido fumar em São Paulo, mas não é proibido
respirar os poluentes atmosféricos gerados pelo
trânsito. A Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que num congestionamento de trânsito a inalação de poluentes equivale a fumar oito cigarros.
Mas que lei é essa que nos tira uma fumaça e
deixa outra? Será que os legisladores identificam
o absurdo?
Desta forma o motorista, o usuário do transporte, o pedestre, o indivíduo que desenvolve trabalho num escritório, no comércio ou mesmo aquele
que está dentro de sua casa, são comprometidos
por toda essa poluição gerada pelo transporte.
O meio ambiente sofre, e este é um dos agentes
responsáveis pelo aquecimento do planeta, pela

chuva ácida que tudo destrói, pelas mudanças climáticas e pela camada de ozônio.
Um dos componentes da agressão ao meio ambiente que causa danos no organismo de todos nós,
danos estes que são irreversíveis, é o barulho produzido pelo transporte. Isso provoca lesão na orelha interna produzindo inicialmente um zumbido
(Tinitus), que evolui para perda auditiva.
As pessoas não percebem a instalação da lesão.
Quando aparece já tem a lesão instalada e o importante é que se trata de patologia evolutiva, irreversível e incapacitante. A surdez, por exemplo, é
motivo de incapacidade social e muitas vezes profissional como é para os motoristas.
A vibração produzida pelo veículo leva a contraturas musculares involuntárias o que concorre para
maior utilização de toda musculatura, comprometimento das articulações e atua no sistema circulatório permitindo liberação de placas de gorduras
ou coágulos que podem circular levando ao que
chamamos embolia ou tromboembolismo (deslocamento de placas ou coágulos que ao circular levam
a entupimento de vasos com calibre menor). As dores musculares e a fadiga sempre são notadas em
decorrência da vibração. Em função da poluição
ambiental morrem na cidade de São Paulo cerda de
10.000 pessoas.
Não há dúvida que estamos diante de agentes
agressores, veículos construídos para nos favorecer
mobilidade e qualidade de vida, hoje estão sendo
reprovados por toda a humanidade que perde cerca
de 1,2 milhões de entes queridos nesse inferno de
máquinas, fumaça e ferros retorcidos.
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