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Veículo e motorista, o antigo e o moderno

SindimotoSP apresenta reivindicações do setor de motofrete 
para o Dr Luiz Claudio Marcolino – atual Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo
O presidente do sindicato, Gilberto Almeida dos 

Santos, o Gil, faz parte do Grupo de Trabalho
do Governo Federal que discute as necessidades 

do profissional do motofrete. 
Nessas reuniões, os objetivos são melhorar as 

condições de trabalho e qualificar o setor.

Grupo de Trabalho tem abrangência federal

Empresas querem transformar motociclista profissional 
registrado (CLT) em Micro Empreendedor Individual (MEI)

Com a desculpa da crise e tempos difíceis, tem empresário querendo tirar as conquistas e vitórias do trabalhador de direitos trabalhistas como o 
pagamento de férias + 1/3, 13º salário, FGTS, multa de rescisão de trabalho, aluguel da moto, seguro de vida e plano médico/odontológico gratuito, VR, 

cesta básica, aviso prévio, pagamento da periculosidade, hora-extra, entre outros, e transformá-lo em Micro Empreendedor Individual (MEI).
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SindimotoSP participa do lançamento da 
Campanha Nacional de Combate ao Aedes 

aegypti promovida pela UGT
Exame toxicológico para 

motorista começa em março. 
Próximo da lista, segundo 
intenção do Contran, é o 

motociclista. Página 6

Multas na capital resultam em arrecadação 
milionária para à prefeitura. E o prefeito 

FERNANDO HADDAD diz QUE “arrecadação 
com multas é irrelevante”.

TODAS ESSAS MULTAS RENDERAM ANO PASSADO
MAIS DE R$ 1 BILHÃO DE REAIS. E O PIOR:

PARA ONDE FOI ESSA GRANA, SÓ PREFEITURA SABE.
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Editorial

A indústria da multa no trânsito da capital paulista é a que mais lucrou em 2015 porque foi de bai-

xo investimento e alta rentabilidade. Foram mais de R$ 1 bilhão para os cofres da prefeitura. Nunca, 

as resoluções nacionais de trânsito do Contran foram tão esnobadas como agora, porque mudam-se 

os limites de velocidade por aqui sem lógica alguma, sem pesquisa técnica realizada por instituições 

independentes e sem vínculo com a prefeitura. Percebe-se assim uma grande e lucrativa indústria 

de arrecadação, vendo que não há campanhas educativas, de orientação e coisas do tipo. Pelo que 

tudo indica, as coisas só devem piorar. Como já disseram em outras bandas “nada para a sociedade, 

para o povo, do qual emana o poder, que nunca é efetivo e que apenas alimenta o sistema com a 

perpetuação dos mesmos que saqueiam o país há tempos”.

Acorda Brasil acorda cidade de São Paulo!
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Curso para profissionais de motofrete

Aumenta número de jovens motociclistas 
acidentados na capital em 2015

Sest-Senat também tem vagas, só que pagas

Segundo os dados da Covisa (Coordenação 
de Vigilância em Saúde), da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde, os índices são alarmantes. 
Jovens que poderiam estar trabalhando, vie-
ram a óbito e ficaram com sequelas depois 

Os horários oferecidos são alternados e as próxi-
mas turmas começam em março, mas as inscrições 
já estão sendo feitas e tem número limitado por 
classe. O valor do curso é R$ 160,00.

 
Na região Metropolitana de São Paulo, as insti-

tuições que oferecem o curso são:
 
SÃO PAULO PARQUE NOVO MUNDO
Rua Tuiuti, 09 – Conjunto Promorar (Parque 

Novo Mundo) - Vila Maria III - (11)2207-8840
 
SÃO PAULO VILA JAGUARA
Av. Cândido Portinari, 1.100, Vila Jaguara
(11) 3623-1300 / 3621-4500
 

O Sest-Senat e a CETSP estão oferecendo 
o Curso Obrigatório 30 Horas do Contran de 
acordo com a Lei Federal 12.009 e a Resolu-
ção CONTRAN 350, para o motociclista pro-
fissional que realiza transporte de pequenas 
mercadorias ou pessoas (mototaxi apenas no 
Interior do Estado de São Paulo). Somente 
com o certificado de conclusão do curso em 
mãos é que o motociclista pode regularizar-
-se e andar conforme a lei. Realizado em 30 
horas aula, 25 são teóricas em sala de aula e 
5 práticas em pista de treinamento para mo-
tociclistas.

 O curso aborda todo o conteúdo neces-
sário para a boa prática da profissão de mo-

dos acidentes. No ano passado, 9.137 pesso-
as ficaram feridas em acidentes de trânsito na 
capital.

Desse total, 4.491 se machucaram após ca-
sos envolvendo motos (49,2% das vítimas). 

SANTO ANDRÉ
Rua Vereador José Nanci, 300 - Casa Branca, 
Parque Jaçatuba - (11) 4977-9999 / 4977-9990
 
CAMPINAS
Avenida Comendador Aladino Selmi, n° 1.395
(19) 3746-3700 / 3746-3702
 
SÃO VICENTE
 Praça Adalberto Panzan, 151, Cidade Náutica III
 (13) 3465-1300
 

Para ver as vagas no Interior do
Estado de São Paulo acesse

www.sest-senat.com.br

tofrete tanto no aspecto da legislação que regu-
lamenta o setor, quanto nos conhecimentos de 
trânsito, assim como pilotar a motocicleta com 
segurança. Para a inscrição no curso existem al-
gumas  exigências estabelecidas pelo DETRAN/
SP, conforme box no fim do texto.

Em 2014, foram 5.229 (52,4% do total no 
ano). Entre as pessoas que se envolveram em 
acidentes com moto, 17 morreram na hora ou 
durante o primeiro atendimento, enquanto 
eram socorridas.

Exigências
 

• Ter 21 anos completos

• Habilitação há dois anos na categoria A

• Não estar cumprindo pena de suspensão 

do direito de dirigir

• Não estar cumprindo pena de cassação da 

• CNH decorrente de crime de trânsito

• Não estar impedido judicialmente de exer-

cer seus direitos

 

Documentação
 

• Uma foto 2 X 2 colorida e recente

• Cópia da CNH a 130%

(não recortar a xerox)

• Certidão de Distribuição Criminal para 

pessoas nascidas antes de 1969: retirar no 

fórum da cidade onde foi emitida a CNH 

/ Para pessoas nascidas a partir de 1969: 

deverão emitir a Certidão de Distribuição 

Criminal do Estado de São Paulo exclusiva-

mente pela internet: www.tjsp.jus.br

Motocicletas estão envolvidas em metade dos acidentes de trânsito e, de cada 10, 7 eram pilotadas
por jovens entre 15 e 34 anos, sendo para cada 4 feridos, 3 eram homens.
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Não dá para aceitar que os motociclistas e mo-
toristas sejam onerados dessa forma, pois não há 
campanhas educativas, não há políticas públicas 
para motociclistas e não se deve priorizar um mo-
dal, no caso transporte público, e prejudicar outros.

Até agora, o prefeito Haddad não conversou com 
os motociclistas, pelo contrário, tirou bolsões de 
estacionamento e motofaixas para fazer ciclovias 

O promotor Marcelo Milani afirmou que há 
indícios de que as irregularidades em relação 
à verba das multas existam pelo menos desde 
2010. Ele disse que as investigações continua-

Segundo levantamento realizado pelo Jornal 
A Voz do Motoboy, a Prefeitura arrecadou cerca 
de R$ 7,5 milhões apenas com as multas aplica-
das na Avenida Bandeirantes, considerando que 
os motoristas foram penalizados com uma infra-
ção leve no valor de R$ 53,20. A velocidade má-
xima no local é de 50 km/h, e os radares flagram 
excesso de velocidade, rodízio e zona máxima 
de restrição a caminhões e fretados.

Outro radar que multou muito na capital 

Os radares tipo pistola utilizados pelos marronzinhos e 
Guarda Civil Metropolitana autuaram milhares de motoci-
clistas desavisados em 2015. Esse número se deu entre os 
primeiros meses depois que o radar móvel começou a ser 
usado.  Os radares móveis estão espalhados por 38 pon-
tos da cidade e tem cinco em cada uma das marginais.

As resoluções nacionais de trânsito do Contran estão na lata do lixo. Através de ações que 
dizem ser para diminuir mortes no trãnsito, muda-se os limites de velocidade sem lógica 
alguma, sem consultar a população, tudo com um grande autoritarismo, em busca de maior 
arrecadação, e cria-se uma fonte de renda que tem destino incerto. Pelo que tudo indica, 
as coisas só devem piorar. Nada pelo povo, do qual emana o poder, que nunca é efetivo, 
apenas alimenta o sistema com a perpetuação dos mesmos que saqueiam o povo.

ocupadas por “fantasmas”, além de muitos trechos 
oferecerem perigos como já provaram acidentes 
ocorridos inclusive com mortes.

Esse ano, quando começar o licenciamento de 
documentos, muitos motociclistas profissionais te-
rão dificuldades devido as multas que tomaram, 
além de não poderem fazer o Curso de 30 horas 
obrigatório do Contran devido as restrições.

rão e que outros gestores poderão ser alvos de 
ações, mesmo com a decisão favorável à pre-
feitura. Ele disse, no entanto, que o prazo de 
prescrição de cinco anos desse tipo de crime 

paulista foi o da Marginal Pinheiros, na altura 
da ponte Cidade Universitária sentido Castello 
Branco, Zona Oeste. Ali, foram mais de 60 mil 
motoristas flagrados em multas que somaram 
mais de R$ 3 milhões.

Na terceira posição do ranking aparece o ra-
dar da Avenida Conde de Frontin, na Radial 
Leste, próximo à Rua Monsenhor Francisco de 
Paula, na Zona Leste. Foram 48.693 notificações 
emitidas.

Multas na capital resultam em arrecadação milionária para 
à prefeitura. E o prefeito FERNANDO HADDAD diz 

QUE “arrecadação com multas é irrelevante”.

Irregularidades com o destino da “grana”
vinda das multas acontecem há anos

Multas aplicadas em SP sobem 22%. Radares campeões estão 
na Avenida Bandeirantes, Marginal Pinheiros e Radial Leste

Radares pistola multaram mais de 
60 mil motociclistas nas

marginais de SP

Indústria da multa no trânsito de São Paulo não 
educa, pune e lucra... muito!

TODAS ESSAS MULTAS RENDERAM ANO PASSADO MAIS DE R$ 1 BILHÃO DE REAIS. E O PIOR:
PARA ONDE FOI ESSA GRANA, SÓ PREFEITURA SABE.

E, com nova fonte de receita vinda de multas 
aplicadas no trânsito da cidade, a prefeitura paulista 
enche os cofres de dinheiro sem nenhum medo ou 
peso na consciência, já que não lança campanhas 
de educação, muito menos de orientação sobre o 
assunto. 

Só para ter uma ideia de valores e números, 
dá uma olhada nessas estatísticas e tire sua 
conclusão:

Em 2015, foram quase 12 milhões de multas 
aplicadas na cidade que renderam pelo menos  
R$ 1 bilhão e 200 mil reais aos cofres da prefeitura.

Os “marronzinhos” aplicaram 3.453.950 multas 
enquanto que os radares fotografaram 8.349.251 
infrações.

A Avenida Bandeirantes sentido Rodovia Imigran-
tes (Viaduto Washington Luiz) foi a campeã com 
301.943 multas aplicadas.

Nos dias da semana, a quinta-feira é a recordista 
de aplicações: 1.975.772.

deverá inviabilizar punições a ações cometidas 
anteriormente. A investigação foi realizada após 
o uma representação feita ao Ministério Público 
em agosto de 2015.
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O Dr Luiz Claudio Marcolino, empossado re-
centemente como o Superintendente Regional 
do Trabalho e Emprego de São Paulo, recebeu 
o presidente Gil e sua diretoria em reunião que 
aconteceu no prédio da superintendência, na  

Rua Martins Fontes, 109 – Centro / SP. No encon-
tro, Gil entregou pauta de reivindicações tendo 
como principal tema a formalização das empresas 
de aplicativos que atuam no setor de motofrete, 
que tem precarizado as relações trabalhistas e tira-
do dos trabalhadores direitos conquistados.

O SindimotoSP quer a regularização das empre-
sas de aplicativo que estão atuando no setor de 
motofrete e causando grandes prejuízos para as 
empresas regularizadas, que pagam impostos em 
dia, além de direitos trabalhistas aos funcionários 
que tem sido iludidos pelo salário que na hora, 
parece ser vantajoso, mas a longo tempo, só traz 
prejuízo ao trabalhador.

Além disso, tem o aval do próprio ministro do Trabalho e Previdência So-
cial, Miguel Rossetto, que escalou o secretário Nacional do Trabalho José Fei-
jóo para acompanhar os trabalhos e buscar soluções rápidas junto ao Gover-
no Federal. O diretor da SIT Rinaldo Lima, também participa do grupo, entre 
outros ministérios, como o da Previdência Social, das Cidades e da Saúde.

Formalização de empregos no regime celetista.

Segurança do profissional na execução de seu ofício.

Cursos gratuitos 30 horas obrigatório do Contran.

Obrigatoriedade do uso de equipamentos de segurança.

Pagamento da periculosidade.

Participaram da reunião o presidente do SindimotoSP Gilberto Almei-
da dos Santos (Gil), o Dr Cesar Granieli, os diretores Gerson Silva (vice 
presidente), Gerson Cunha (financeiro) e Rodrigo Silva (Relações Institu-
cionais), a Dra Vilma Dias (SRTE/SP), além do Dr Luiz Claudio Marcolino 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo.

SindimotoSP apresenta reivindicações do setor de motofrete 
para o Dr Luiz Claudio Marcolino – atual Superintendente 

Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo

Grupo de Trabalho tem 
abrangência federal

Outras reivindicações
na reunião foram:

O presidente do sindicato, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, faz parte do Grupo de Trabalho
do Governo Federal que discute as necessidades do profissional do motofrete. 

Nessas reuniões, os objetivos são melhorar as condições de trabalho e qualificar o setor.

Para se ter ideia da relevância do assunto, recen-
temente, o Ministério Público do Trabalho, através 
do procurador Dr Luiz Carlos Michele Fabre, acatou 
denúncia do SindimotoSP contra as irregularida-
des praticadas pelas empresas de Apps. Segundo 
Gil, elas estão precarizando as relações trabalhistas 
conquistadas pelo SindimotoSP.

O SindimotoSP quer que essas empresas forma-
lizem os vínculos trabalhistas e a responsabilidade 
social da atividade conforme a regulamentação da 
categoria que tem as Leis Federais 12009 (Regula-
mentação), 12436 (proíbe apressar motofretistas 
na execução do trabalho) e 12997 (regulamenta 
pagamento da periculosidade).

Empresas querem transformar motociclista profissional 
registrado (CLT) em Micro Empreendedor Individual (MEI)

“O motofretista faz parte de uma classe trabalhadora 
que lutou junto com o SindimotoSP por muitos direitos 
que possuem através de Convenções Coletivas fortes. 
Isso nunca foi aceito por alguns empresários”, diz Gil-
berto Almeida dos Santos, presidente do SindimotoSP.

Quando MEI, o motociclista tem que arcar com 
todas as despesas, possuir bom networking pra 
vender seu “peixe” pelo melhor custo/benefício 
porque geralmente, autônomos fazem preços di-
ferentes, não havendo assim, um valor mínimo, 
deixando a concorrência desleal que só dá van-
tagem a quem contrata. Outra questão do MEI é 
a falta de estabilidade financeira em uma rotina 
que um mês pode entrar trabalho, outro não.

O que tem acontecido
Empresas pedem aos motociclistas que abram 

MEI e passem a trabalhar emitindo nota fiscal 
mensal. Isso é errado porque o trabalhador não 
é livre para realizar outros trabalhos. Existe nes-

sa relação também o fato de estarem presentes 
requisitos que definem a pessoa física do empre-
gado e a relação como de emprego, como pes-
soalidade, onerosidade, não eventualidade, su-
bordinação, sua dedicação exclusiva, entre outros 
fatores.

Estar inserido numa atividade fim de quem 
contrata é mais um indício de fraude ao contrato 
de emprego (art.9º da CLT) e isso é passível de 
autuação do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE).

O motociclista registrado não pode abrir mão 
de seu registro em carteira. Caso a empresa es-
teja insistindo, o motociclista profissional deve 
procurar ajuda no SindimotoSP.

Com a desculpa da crise e tempos difíceis, tem empresário querendo tirar as conquistas e vitórias do trabalhador de direitos trabalhistas como o pagamento 
de férias + 1/3, 13º salário, FGTS, multa de rescisão de trabalho, aluguel da moto, seguro de vida e plano médico/odontológico gratuito, VR, cesta básica, 

aviso prévio, pagamento da periculosidade, hora-extra, entre outros, e transformá-lo em Micro Empreendedor Individual (MEI).



Use os equipamentos
obrigatórios de segurança.
Afinal, sua carga mais
importante é você mesmo.

Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

www.bancodopovo.sp.gov.br
0,35% ao mês em até 24 vezes

1- Fazer o curso de capacitação 
2- Tirar a 2º via da CNH com a observação ‘’MOTOFRETISTA” 

3- Solicitar a licença do município - “CONDUMOTO” 
4- Equipar a motocicleta com itens de segurança 

5- Alterar a categoria e a placa da moto 
Saiba mais www.detran.sp.gov.br

Passo a passo para se regularizar 

Baú com
adesivo refletivo

Antena
corta-pipa

Moto original de fábrica,
mínimo 120cc, cor branca

Capacete com
adesivo refletivo Colete com

faixa refletiva

Faixa refletiva
nos dois lados

Protetor
de perna

Af.25x39cm_motofretista_equipamentos.indd   1 09/11/15   15:06
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A União Geral dos Trabalhadores (UGT) lançou 
no dia 20, a Campanha Nacional de Combate 
ao Aedes aegypti, no Espaço dos Sonhos, na co-
munidade Rio Pequeno, em São Paulo. Ricardo 
Patah, presidente nacional da central andou pe-
las ruas do bairro junto com agentes de saúde e 
trabalhadores de diversas categorias profissionais 
com o objetivo de conscientizar a população so-
bre a importância de permanecer atento na luta 
contra os criadouros do mosquito. 

 O evento contou também com a presença dos 
Ministros, Gilberto Kassab, das Cidades e Aldo Re-
belo, da Defesa, do Secretário de Estado da Saúde 
de São Paulo, David Emerson Uip; do presidente 
do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos Santos, e 
dos diretores do sindicato Gerson Cunha, Marcos 
Alves, Celso Oliveira e Rodrigo Silva.

 Durante um breve discurso, Patah ressaltou 

SindimotoSP participa do lançamento da Campanha Nacional 
de Combate ao Aedes aegypti promovida pela UGT

MP acusa Haddad 
por ilegalidade

em ciclovia

Estratégias para se proteger do Aedes 
aegypti. Todos contra a dengue. 
SindimotoSP apoia essa causa.

a importância do evento e que a sociedade só 
vencerá a guerra contra o Aedes se cada cidadão 
fizer a sua parte, não acumulando objetos desne-
cessários no seu quintal e eliminando qualquer 
coisa que possa represar água. “Esta é uma ação 
de responsabilidade social da UGT, pois desta 
maneira estamos buscando preservar a saúde da 
classe trabalhadora”. 

 O ministro Kassab lembrou que esta ação da 
UGT é importante para ampliar a mobilização da 
sociedade no combate a esse mal. “Hoje a UGT 
cumpre também um papel emblemático de in-
centivar outras entidades a realizar ações pare-
cidas”. 

 Segundo o ministro Aldo, a UGT tem participa-
do de todas as ações em defesa do interesse do 
trabalhador, e agora esta encampada numa ativi-
dade de defesa da saúde pública, que não deixa 
de buscar a saúde a qualidade de vida da classe 
trabalhadora. 

O SindimotoSP também tem publicado em 
suas redes sociais textos, dicas e formas para 
combater o Aedes aegypti.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-
-SP) denunciou o prefeito de São Paulo, Fernando Ha-
ddad, e o secretário municipal de transportes, Jilmar 
Tatto. O ex-secretário municipal de coordenação das 
subprefeituras, Ricardo Teixeira, o ex-chefe de gabine-
te dessa secretaria, Valter Antonio da Rocha, e a Jo-
fege Pavimentação e Construção também podem ser 
denunciados.

O MP-SP acusa prefeito e secretário de improbidade 
administrativa na contratação da empresa Jofege para 
construir uma ciclovia de 12,4 km, parte da “Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima”, na Zona Oeste do mu-
nicípio.

Segundo o MP, a administração municipal deveria ter 
aberto uma licitação para a realização da ciclovia, por 
se tratar de uma obra civil de engenharia, para ofertar 
melhores preços e qualidade de serviço. O que aconte-
ceu foi a Prefeitura contratar a Jofege através de fracio-
namento do custo da obra em seis contratos. 

Agora o MP pede a anulação dos contratos, feitos 
em 2014, e a devolução de R$ 54,7 milhões aos cofres 
públicos. O que também inclui possível devolução de 
bens adquiridos de forma ilícita, perda de função públi-
ca, suspensão de direitos políticos de cinco a oito anos, 
etc. Questionada, a administração disse que aguardará 
o recebimento oficial da denúncia para se pronunciar.

O Mosquito Aedes aegypti mede menos de um centímetro, tem aparência inofensiva, 
cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. Costuma picar nas primeiras 
horas da manhã e nas últimas da tarde, evitando o sol forte, mas, mesmo nas horas 
quentes, ele pode atacar à sombra, dentro ou fora de casa. Há suspeitas de que alguns 
ataquem também durante a noite. O indivíduo não percebe a picada, pois no momento 
não dói e nem coça. 

Evite o acúmulo de água porque o aedes aegytpi coloca ovos em água, por isso, jo-
gue fora pneus velhos, vire garrafas com a boca para baixo, evite poças no quintal, lave 
vasilhas de água de bichos de estimação, mantenha fechadas tampas de caixas d’água 
e cisternas.

Use repelente principalmente em viagens ou em locais com muitos mosquitos. Re-
comenda-se, porém, o uso de produtos industrializados. Os caseiros, como andiroba, 
cravo-da-índia, citronela e óleo de soja, não possuem grau de repelência forte o suficien-
te para manter o mosquito longe por muito tempo.

Coloque areia nos vasos de plantas ou elimine esse prato, ou lave-o regularmente.

Jogue desinfetante nos ralos de cozinhas e banheiros. O ideal é que eles sejam 
fechados com uma tela ou que seja higienizado regularmente.

Limpe as calhas e canos. Eles devem ser checados todos os meses, pois um leve 
entupimento pode criar reservatórios ideais para o desenvolvimento do aedes aegypti.

Disponibilize tela nas janelas, caso more perto de terrenos baldios, concentração 
de mato e represas ou rios. Porém, não esqueça de seguir as dicas acima porque se o 
criadouro de mosquitos da dengue estiver dentro de sua própria casa, você colocará sua 
família em perigo.
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Peças e acessórios de motos tem nos motociclistas
profissionais seus maiores consumidores

Apesar da desaceleração do crescimento 
econômico, no segmento de duas rodas o 
mercado de moto peças está aquecido. Afinal 
de contas, quem roda em média 12 horas 6 
vezes por semana precisa com certa freqüên-
cia, trocar peças. Seja pneu, relação, parte 
elétrica ou outras, as peças de reposição ven-
dem a todo instante e, se o Brasil é o sexto 
maior produtor de motos do mundo, ocupa 

um dos primeiros no caso da reposição.
E o motociclista profissional é o principal 

agente nessa situação. Rodando mais de 100 
kms por dia, o desgaste de peças é inevitável.

Os profissionais de duas rodas são conside-
rados entre os lojistas de motopeças e aces-
sórios, os maiores compradores de produtos e 
serviços nos balcões das lojas. Eles gastam em 
média 30% do seu salário com consertos, re-

paros, trocas e personalização da motocicleta. 
Somente no estado de São Paulo 42 mil moto-
fretistas atuam de forma regulamentada no Es-
tado, frente a um total de cerca de 220 mil que 
sobrevivem do trabalho proveniente de suas 
motos, de acordo com dados do SindimotoSP. 
É um mercado considerável, os números com-
provam e, em 2016, a tendência é subir, mesmo 
com recessão.

Estimamos que 95% dos motoristas não leem 
o manual do veículo. Quando muito, dão uma es-
piadela básica, sem profundidade. Será que não 
é uma necessidade básica quando se adquire um 
veículo, conhecê-lo com profundidade, ter prévio 
treinamento? A lei exige treinamento para um 
operador de máquina fixa e não se porta da mes-
ma forma para a móvel que transita entre outras 
máquinas, conduz passageiro, se desloca entre 
pedestres, onde há grande probabilidade de dano 
físico e material. Precisamos manter a melhora 
tecnológica que estamos a assistir por parte das 
montadoras, mas precisamos também de melhora 
no desempenho de nossos condutores e pedes-
tres para termos um transitar seguro.

Ao comprar um veículo saio da concessionária 
desconhecendo tudo, sem orientação objetiva. 
O que se ouve são vantagens e benefícios que 
aquele veículo pode proporcionar. Ao deixar a loja 
mexo estritamente naquilo que conheço do veí-
culo anterior. Esse veículo era um fusca e o que 
estou adquirindo é um de quatro portas, direção 
hidráulica, freios ABS, porte maior, sensores com 
vídeo, computador de bordo, muitos acessórios e 
tecnologia. É um carro de luxo.

Tudo é desconhecido, iluminação, segurança 
das portas, câmbio automático, como fixar dispo-
sitivo de segurança para crianças, dimensão do 
veículo, acessórios, manutenção, tipo de combus-
tível, posicionamento de banco, uso do freio de 
estacionamento no pé e vai por aí.

Montadora e concessionária preocupadas com 
a comercialização, mas não com orientação, trei-
namento e segurança do seu cliente, permitindo 
que deixe a concessionária sem saber usar o câm-
bio automático, frear o veículo, ligar as lanternas, 
operar o computador de bordo e tudo que com-
põe o veículo.

 A evolução tecnológica trouxe muitos benefí-

cios para o veículo nacional. Hoje eles são mais so-
fisticados e mudam a cada ano, no entanto, essas 
modificações não são passadas e treinadas antes 
do cliente deixar o local da compra.

Entender o funcionamento do veículo, as forças 
físicas atuantes, a educação preventiva, defensiva, 
as situações de risco, as condições meteorológi-
cas e adversidades, a atividade diurna e noturna, 
a via urbana e estrada são algumas das necessida-
des básicas para a concessão da Carteira Nacional 
de Habilitação. Não se pode esquecer que, como 
toda atividade, é necessária a educação continu-
ada, correção dos vícios adquiridos, atualização 
com relação à legislação, a sinalização e outros. 
Situações de risco precisam ser vivenciadas, colo-
cadas na prática tanto no treinamento inicial como 
na educação continuada. 

Veja que até a legislação, desconhecendo as leis 
da física, permite situações extremamente perigo-
sas e parece não preocupar-se com condições de 
trabalho, de transporte de usuários e até com a 
concessão da Carteira Nacional de Habilitação.

 Se dentro de uma fábrica, com máquinas fixas, 
a legislação e as normas regulamentadoras do tra-
balho determinam que se zele pela segurança do 
operador, seja fornecido equipamento de seguran-
ça, haja treinamento frequente e ainda se agregue 
à máquina sensores para desligá-la em situação 
de risco, porque não darmos a mesma atenção ao 
operador de máquina sobre rodas? Esta é a mais 
perigosa, transporta e circula entre pessoas.

As montadoras ou concessionárias deveriam 
atuar com profundidade nessa área contribuindo 
para melhor segurança.

Espera-se sempre maior treinamento para 
as situações de risco, em atividade diurna, 
noturna, com chuva, neblina, e outras condi-
ções anormais, na via urbana e na rodovia. 
Ter pleno conhecimento da utilização do freio 
comum e ABS e estar conectado permanente-

Veículo e motorista, o antigo e o moderno
mente à direção preventiva e defensiva.  

É necessário ampliarmos conhecimentos sobre 
os riscos inerentes à atividade sobre rodas. O rece-
bimento hoje da Carteira Nacional de Habilitação 
não significa que estamos habilitados para a ativi-
dade veicular. Este documento nos libera para o 
treinamento e aprendizagem individual, indepen-
dente de acompanhamento e orientação, o que é 
absurdo. É, infelizmente, nessas circunstâncias que 
vamos enfrentar as situações de risco, com total 
desconhecimento. Daí surge à maior parcela das 
nossas estatísticas de acidentes de trânsito.

Por ter aprendido a fazer o carro andar, recebe-
mos a CNH. 

Não tenho dúvida que a necessidade de simu-
ladores com programas específicos para cada tipo 
de veículo é o mínimo que as concessionárias po-
deriam oferecer aquele que busca um veículo dife-
rente daquele que tinha.

As montadoras e concessionárias conhecendo 
o ensinamento ineficiente por parte dos cursos 
de formação de condutores, colaboram para que 
o nosso condutor evolua para os acidentes com 
incapacidades temporárias, definitivas e óbitos. 
Crescem nossas estatísticas nos levando a lutar 
pela preservação da vida.

As montadoras e concessionárias não podem 
entregar um instrumento de alto risco, que vem 
preocupando a classe médica que recebe pesso-
as que estavam saudáveis e repentinamente viram 
doentes graves, muitos já chegando ao óbito, sem 
uma orientação e conhecimento fundamentado 
através de aulas, treinamentos e utilização de si-
muladores para utilização da máquina. 

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior é diretor 
de Comunicação e Chefe do Departamento de 

Medicina de Tráfego Ocupacional da ABRAMET - 
www.abramet.org.br

A partir de 2 de março, a Resolução 517 do Con-
selho Nacional de Trânsito (Contran),  estabelece a 
obrigatoriedade de exame toxicológico para identifi-
car o uso de drogas por pessoas que necessitem se 
habilitar, renovar ou mudar para as categorias C, D e 
E. Nesse tipo de análise, são utilizadas amostras do 
cabelo, de pelos ou das unhas.

A Resolução deveria ter entrado em vigor em 2014, 
mas sua implantação vem sendo adiada. De acordo 
com o documento, o motorista não pode apresentar 

indícios de uso de substâncias ilícitas em um período 
mínimo de 90 dias antes da realização do exame, que 
deve ser feito em clínicas credenciadas.

Há dois anos, na Câmara Temática Federal de Trân-
sito, o Contran também pede a inclusão de motoci-
clistas na obrigatoriedade, mas sem sucesso. Segundo 
o Contran, isso reduziria sensivelmente o número de 
acidentes envolvendo motos, já que pesquisas como 
a do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hos-
pital de Clínicas de São Paulo, divulgou em 2013, 

Exame toxicológico para motorista começa em março.
Próximo da lista, segundo intenção do Contran, é o motociclista.

estudo que apontou uso de substâncias tóxicas por 
motociclistas acidentados.

O exame toxicológico
O teste de drogas deverá ser feito a partir de amos-

tras de queratina (cabelo, pelos ou unhas), realizados  
em clínicas de medicina de trânsito ou, no caso de 
alguns estados, também em laboratórios clínicos. O 
resultado do exame toxicológico terá validade de 30 
dias, a partir da data de sua expedição.




