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Motociclista profissional perde direitos trabalhistas
quando trabalha para empresas de aplicativos
Com a entrada das empresas de aplicativos no mercado de entregas rápidas, uma disputa desleal tomou conta
do cenário, fazendo lembrar o início da atividade, quando
motoboys eram explorados por alguns patrões inescrupulosos.
Hoje, essa exploração voltou mascarada, em formato
de aplicativo eletrônico. Na ilusão de ganhar mais e trabalhar menos, motoboys migraram para essas plataformas,
abrindo mãos de suas conquistas e direitos. São obrigados a ser um MEI para realizar as tarefas para esses apps,
que intermediam, determinam o preço e recebem pelos
serviços realizados, desvirtuando a real atividade de uma
empresa de tecnologia.

Não se sabe ao certo quantos entregadores atuam
nessa informalidade dos aplicativos, o que se sabe é que
esses motoboys se submetem a corridas seguidas sem
intervalo, estimuladas à competição de tempo, e totalmente desprotegidos dos seus direitos trabalhistas, como
férias , 13º, vale refeição, adicional de periculosidade ,
seguro de vida e garantias previdenciárias básicas, como
aposentadoria e auxilio doença, jornada de trabalho, horas
extras, cesta básica, além da reposição das despesas e
aluguel da motocicleta.
Se esse método de trabalho predatório não for contido,
toda a sociedade perde, a começar pelos milhares de motoboys, condicionados a trabalhar ao custo que as empre-

Derrubada a Lei do Baú - Portaria 60.
A fiscalização dela está definitivamente suspensa.
O SindimotoSP e a Febramoto comemoram mais
uma vitória obtida no setor
de motofrete em todo Brasil.
É que desde dia 28/7 não é
mais obrigatório o Certificado
de Segurança Veicular (CSV)
para colocar baús de cargas
em motocicletas de transporte remunerado segundo Denatran. Agora, motofretistas
que usam baú não podem
mais ser multados por conta
da Portaria 60.
A nova Portaria que a sobrepõe é 159/2017, e cancela
a fiscalização da Lei do Baú. O
documento foi publicado no
Diário Oficial da União (DOU).
O Denatran tomou essa decisão depois de reuniões com
o SindimotoSP e a Febramoto
em que o sindicato e a federação mostraram vários argumentos pedindo o fim dessa
fiscalização.
Entretanto, de acordo com
a Lei nº 12.009/09, os motofretistas somente podem circular nas vias com autorização
emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos
estados ou do DF e devem
atender ao disposto no artigo
139-A do Código de Trânsito
Brasileiro, porém, essa a fiscalização dessa lei federal ainda
não tem prazo para começar.

Ofício do SindimotoSP pede fim da fiscalização imediata. Tanto
SindimotoSP quanto Febramoto realizaram várias reuniões com
a Casa Civil do Estado de São Paulo, com o Comando Geral da
Polícia Militar, Com a Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e o próprio Denatran, em Brasília, Também participaram da reunião o Sindmoto.DF e o Simosasco.

sas de aplicativos quiserem pagar, custo esse que estima-se ser 45% menor dos valores praticados dois anos atrás,
sem nenhuma garantia, benefícios e segurança. Perdem
os tomadores desses serviços, que são responsabilizados
pelo não cumprimento dos critérios legais no exercício de
uma atividade regulamentada. Quem também sai prejudicado são as entidades governamentais, que terão suas estatísticas com acidentes e mortes drasticamente aumentadas, onerando os cofres públicos, com indenizações
aos acidentados e famílias dos mortos em acidentes de
trânsito, seja pela falta de capacitação, dos equipamentos
de segurança ou pela velocidade excessiva em busca da
composição da renda necessária para sua sobrevivência.

Mortes de
motociclistas
sobem 12% no
trânsito do
estado de SP
Dados atuais do Infosiga mostram que
o número de mortos em acidentes de
trânsito no estado de São Paulo caiu 3%
nos seis primeiros meses de 2017, em relação ao mesmo período de 2016. Apesar
da queda, de 2861 para 2753 vítimas, a
quantidade representa uma média de 15
óbitos por dia em vias paulistas.
Se na geral caiu o número de óbitos,
em relação a quantidade de acidentes
envolvendo motocicletas aumentou. Enquanto nos seis primeiros meses de 2016
haviam sido contabilizadas 819 mortes
de motociclistas ou garupas, em 2017
o número chegou a 921, representando
uma alta de 12,5%.
Nas cinco rodovias do corredor Dom
Pedro, que liga o interior de São Paulo
ao Vale do Paraíba, as motos representam
6% do tráfego, mas estão presentes em
mais de 22% dos acidentes. No conjunto
de vias, o número de acidentes com motos subiu 20% no primeiro semestre, e o
de ocorrências do tipo com morte registraram alta ainda maior, de 50%.
Já nas marginais Tietê e Pinheiros, na
capital paulista, das 16 mortes registradas, 12 foram com motociclistas. O dado
indica um aumento de 71% nas mortes
envolvendo motociclistas na comparação
com o ano passado.
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O motofrete vive um momento conturbado. Desemprego, concorrência desleal de empresas de aplicativo em relação a empresas de motofrete convencionais, insegurança, violência e aumento de mortes de motociclistas. O que está acontecendo com o setor e com o
Brasil? Que preço alto estamos pagando pela falta de autoridades políticas compromissadas,
de fato, com a população e não com seus interesses próprios. Onde vamos parar? Não sabemos, essa é a verdade, mas, sabemos que precisamos continuar acreditando que tudo
isso passará. Que as pessoas denunciadas, se comprovado sua culpabilidade, condenadas.
Porém, e o motofrete? Bem, essa pergunta tem resposta: regulamentação. Esse é o caminho. Ela trará padronização da categoria, qualificação do setor e mais emprego, além de
benefícios como isenção de impostos quando os governantes perceberem que a categoria
é séria e merece respeito e condições melhores do exercício da profissão. Coragem, vamos
seguindo e motivando todos para alcançarmos juntos essa grande conquista.

Quem faz tudo pra ontem,
não pode deixar
o curso pra amanhã.

Curso Obrigatório
de Capacitação
para Motofretistas
Vagas gratuitas oferecidas pelo
Governo do Estado de São Paulo.

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

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

Af.25x39cm_motofretista_curso.indd 1
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SindimotoSP, Febramoto, DetranSP e AND querem
a regulamentação do motofrete em todo Brasil
Cientes de que a padronização dos trabalhadores motociclistas é necessária, as instituições pensam
em desburocratizar a Lei Federal 12009 para incentivar o setor profissional de duas rodas.
CURSO 30 HORAS
O CONTRAN deliberar sobre o curso a distância
EAD, retirando a aula de 5 horas práticas do curso,
substituindo por técnicas de segurança. Com isso
haverá facilidade e rapidez em atender todos os
municípios no Brasil, tendo em vista que o profissional já exerce a profissão e fez a formação
quando tirou a CNH. Obs: No atual modelo de
formação não existe estrutura de formação em
cada município.

Participaram da reunião Rodrigo Silva (diretor
Relações Institucionais), Maxwell Borges (diretor-Presidente do Detran), Antonio Carlos Gouveia (presidente da Associação Nacional dos
Detrans – AND), Gilberto Almeida dos Santos,
o Gil, (presidente do SindimotoSP e da Febramoto), Raul Vicentini (diretor de Habilitação
Detran) e Gerson Cunha (diretor SindimotoSP).
Em reunião ocorrida no dia 20/7 em São Paulo
com Maxwell Borges (diretor-Presidente do Detran) e Antonio Carlos Gouveia (presidente da Associação Nacional dos Detrans – AND), mais uma
vez a Febramoto e o SindimotoSP trataram sobre
o fim da fiscalização da Portaria 60, que se trata
de um procedimento meramente burocrático.
Também foi apresentado na ocasião do encontro a necessidade da desburocratização da regulamentação nos municípios paulistas e brasileiros,
além da separação do motofrete (que é um serviço comercial), do mototaxi (que trata de transporte de pessoas), utilidade pública – concessão do
Poder Público.
PONTOS PRINCIPAIS APROVADOS NA
REUNIÃO A SEREM ALTERADOS COM
TOTAL APOIO PELA AND JUNTO AO
DENATRAN/CONTRAN - REGULAMENTAÇÃO
DO MOTOFRETE EM ÂMBITO NACIONAL

MOTO CARGA
O CONTRAN deliberar sobre aqueles municípios que a atividade de moto táxi é proibida, no
FILIADO:
caso de São Paulo, autorizar a atividade
de motofrete poder transportar seus familiares sem o baú.
CETRAN
A sugestão é que os Detrans possam deliberar
em conjunto com os CETRANS a atividade de motofrete (comercial), e sem cunho de atividade de
utilidade pública, como no caso do mototáxi. Aquele profissional que tiver o curso na CNH, os Detrans
autorizar o emplacamento categoria aluguel/placa
vermelha/Espécie Cargo, estando a motocicleta
em conformidade com os requisitos de segurança
e equipamentos em conformidade com a Resolução 356 do CONTRAN para atender o CTB.
Através da atuação pioneira do SindimotoSP em
âmbito estadual, agora em conjunto com a Febramoto em âmbito nacional, o objetivo é sensibilizar
os Detrans de todos os estados para a necessidade da regulamentação no Brasil, assim como no
estado de São Paulo para qualificar o motofrete.

Instituições chegaram a um consenso sobre
necessidade da regulamentação e estudarão
formas para que a padronização da categoria
seja uma realidade beneficiando todo o setor
profissional de duas rodas.

Quem faz parte do Grupo de Trabalho que
estudará ações para Regulamentação
FILIADO:

SindimotoSP
O Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e
Mototaxistas Intermunicipal do
Estado de São Paulo é o sindicato que está a frente das reuniões com os poderes públicos
Municipal, Estadual e Federal reivindicando políticas públicas para motociclistas no Estado de
São Paulo.
Febramoto
A Federação Brasileira dos
Motociclistas Profissionais foi
fundada com a intenção de defender os interesses dos motociclistas profissionais em todo
Brasil. Atualmente, a federação
tem representantes de São Paulo (Capital, Osasco, Campinas); Brasília; Alagoas;
Rio de Janeiro; Pernambuco e Paraíba.
DetranSP
O DetranSP faz parte do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e é responsável no
estado pelas atividades de
trânsito estabelecidas pelo
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB)B) e por normatização própria promovendo e planejando ações para o trânsito para melhorar o sistema viário público.
AND
A Associação Nacional dos
Detrans (AND) foi constituída para congregar os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans),
visando estabelecer a padronização de normas
e procedimentos no âmbito de suas respectivas
atribuições, para garantir a consecução das diretrizes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Plano de Segurança Viária visa diminuir acidentes entre motociclistas
Dentro de uma agenda positiva e sendo desdobramento da primeira reunião com o DetranSP
e a Associação Nacional dos Detrans (AND), o
SindimotoSP e a Febramoto receberam em São
Paulo, o diretor da AND Antonio Monteiro, que
apresentou o Plano de Segurança Viária Motociclista (PSVM).
O PSVM tem grande relevância para os motociclistas porque contribui com melhorias no trânsito
e quer diminuir os acidentes envolvendo motocicletas. Na ocasião do encontro, foi apresentado
para o diretor da AND, o AISA 9, aplicativo que
tende a contribuir com o PSVM com condutas positivas do motociclistas.
O AISA 9 é uma alternativa de segurança para a

questão do comportamento do motociclista com
sistema integrado de segurança automotiva, que é
um dos intuitos do PSVM.
“Na visão da AND, o projeto do AISA 9 tem pilares extremamente importantes que poderão ser
agregados ao PSVM”, disse Antonio Monteiro.
Rodrigo Silva, diretor Institucional do SindimotoSP
também concorda com Monteiro e diz que “nas
próximas reuniões entre as instituições, a junção
dos programas contribuirão para a diminuição
dos acidentes com motocicletas em todo Brasil”.
A ideia também é externalizar esse projeto para todos os Detrans do Brasil. Participaram da reunião
Luiz Arthur, Sergio (CEO AISA 9), Sergio (AND) e
Rodrigo (SindimotoSP).
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Motociclistas da Loggi, Rapiddo, Uber, Vai Moto
e outras de app trabalham precariamente
Sem perceber o que está acontecendo, trabalhadores motociclistas dessas empresas não tem direitos trabalhistas,
trabalham em jornadas excessivas e cada vez mais, veem os valores das corridas diminuir.

Segundo o SindimotoSP, que solidariza-se com
os trabalhadores motociclistas do app, a situação
desses profissionais é cada vez mais precária e,
em que nenhum momento fugirá da responsabilidade de representar e defender à categoria.
No desejo de sanar a situação diante do caos
que está esse setor que tem as relações de trabalho prejudicadas pelas empresas de aplicativo,
esclarece que mais do que ninguém, deseja uma
solução definitiva para o fim da precarização dos

direitos trabalhistas cometidas por essas empresas
que só visam o lucro e que elas ofereçam, de fato,
condições dignas de trabalho.
Há algum tempo, o sindicato denunciou para
o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) diversas vezes
essas empresas, tendo mediado reuniões entre
os ministérios, trabalhadores e empresa de App
e que, agora, aguarda os procedimentos investigatórios contra elas pelos próprios ministérios, inclusive Ministério da Fazenda por “suposta” não
declaração específica de Notas Fiscais declarando
serviços prestados (para recolhimento de Imposto
de Renda).
Essa ação do SindimotoSP em defesa dos trabalhadores motociclistas, que levou ao conhecimento dos MPTs do Ceará e Rio de Janeiro, agora
tem as instituições públicas sensíveis à causa do
trabalhador.
O SindimotoSP ainda alerta que tem conversado com os motociclistas repetidamente que eles
levaram, literalmente falando, “um passa moleque” das empresas de aplicativo em seus direitos trabalhistas e são levados a pensar que são
empresários, não trabalhadores de CLT. Mas, que

Como está
Valores das corridas caindo cada vez mais baixos
Dissolveram comitê dos trabalhadores
Excesso de trabalhadores nas plataformas
Jornada excessiva de trabalho para obter lucro
Estão contratando motociclistas não profissionais
Corridas são oferecidas para placas vermelha e cinza
Empresas estimulam isolamento e concorrência
Bloqueios nas plataformas sem justificativas
Regras são vantajosas só para as empresas

empresário recebe ordens de terceiros, ficam com
a menor parte do lucro, trabalham extensas jornadas, não ditam o preço do trabalho nem as regras,
pelo contrário, não emite nota fiscal e ainda tem
que obedecer cegamente as orientações, senão é
desligado da plataforma?
O SindimotoSP esclarece que desde que levou
as empresas para mediação no MPT e MTE, elas
não abaixaram o valor da entrega, criaram comitê
de discussão e ouviram os trabalhadores, mas, com
o esvaziamento da pauta de reivindicações dos
próprios trabalhadores e da “malandragem” das
empresas em diminuir a força do sindicato junto
aos motociclistas, o movimento enfraqueceu e as
empresas como Loggi e Rapiddo estão deitando e
rolando, abaixando preços, aumentando jornada e
o número de profissionais nas plataformas etc.
É preciso realinhar forças, união e objetividade, bem como os trabalhadores do setor decidirem se desejam ser CLT, porque assim, é possível
negociar Convenção Coletiva e garantir todo ano,
aumentos, benefícios e melhorias e não ficar na
mão de pessoas que apenas querem o lucro, sem
pensar que, numa falta ou óbito, quem vai sofrer
é a família que fica!

O que precisa mudar
Empresas precisam manter o combinado
Manter o comitê dos trabalhadores
Diminuir trabalhadores nas plataformas
Diminuir jornada para melhor qualidade de vida
Contratar apenas motociclistas regulamentados
Corridas só para placas vermelhas (Lei federal 12009)
Dar os mesmos direitos para todos motofretistas
Não bloquear motociclistas sem justificativa
Regras precisam também beneficiar o trabalhador

Rapiddo continua precarizando relações trabalhistas
e demitindo motociclistas sem explicações
Recentemente, motociclistas foram vítimas dessa prática nada convencional e foram desligados da plataforma da Rapiddo,
que alega estar revisando o desempenho
dos profissionais e verificando os que não
atingem a pontuação 3 estrelas, assim
descrita pela empresa. Segundo motociclistas, os valores das entregas também
estão baixando cada vez mais e assim,
muitos não pegam à corrida, o que dificulta depois o trabalhador aumentar a pontuação. Isso, de não pegar determinadas
corridas, segundo trabalhadores motociclistas, gera ponto negativo e acaba sendo
motivo de desligamento.
A Rapiddo não fala como é essa pontuação e ainda não dá prazo específico de
pagamento para os profissionais dispen-

sados, alegando que pagará as verbas da
quebra de contrato no próximo fluxo de
pagamento. O que se percebe nessa atitude é o descaso com o trabalhador, o descompromisso de qualificar o motociclista
para que ele corresponda as expectativas
da contratante e a falta de mais explicações pelo desligamento.
As empresas de aplicativo no motofrete
visam o lucro sem custos mínimos, sem
de fato solidarizar-se com o profissional,
mantendo distância dos trabalhadores motociclistas, deixando-os a mercê da própria
sorte, inclusive em caso de acidentes. Vale
ressaltar que os trabalhadores ao serem dispensados não recebem direitos trabalhistas
como férias, 13º, FGTS e nem seguro desemprego, mesmo tendo anos de casa.

Mensagem enviada a um
motociclista comunicando o
desligamento. Explicação da
empresa é inconsistente.

O motociclista questiona o
porquê da dispensa. Empresa cita procedimento padrão
sem mais explicações.
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Trânsito do Estado de São Paulo terá R$ 9,5 para reduzir acidentes.
Parte da verba vem do DetranSP e beneficiará motociclistas.
Parcerias com municípios paulistas visam promover ações para redução do número de fatalidades no trânsito no estado
O governador Geraldo Alckmin assinou convênios com municípios para terem assessoria
técnica do Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito – programa do Governo do Estado de
São Paulo, em parceria com órgãos públicos e
setor privado, que atua para reduzir pela metade
o número de fatalidades no trânsito até 2020.
“Assinamos esses convênios para que as
prefeituras façam intervenções em locais indicados pelo Infosiga e Infomapa, para evitar acidentes e salvar vidas no trânsito”, comentou o
governador. Com as novas adesões deste ano,
o programa chegará a 67 municípios que abrigam 71% da população do Estado. “Do ano
passado até agora o mês de junho, foram 439
mortes a menos no trânsito do estado de São
Paulo. Agora com estas intervenções junto das
prefeituras vamos diminuir ainda mais”, concluiu o governador.
Os convênios permitem que a área técnica
do programa forneça auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada
um dos municípios, além do apoio financeiro,
todo proveniente de multas aplicadas pelo Detran.SP, revertidas para a realização de obras e
ações que salvem vidas.
“O Detran de São Paulo reverte o que arrecada com multas em ações para um trânsito mais
seguro. E é esse o objetivo dos convênios que

assinamos hoje com os municípios”, afirma o
diretor-presidente do Detran.SP, Maxwell Vieira,
que reforça a necessidade do engajamento dos
cidadãos nessa causa: “Para chegar ao resultado que todos esperamos, de menos acidentes e mortes no trânsito, é fundamental que a
população também se sinta responsável pela
segurança no trânsito e faça sua parte”, conclui.
Motos e pedestres
Os dados do Infosiga SP do primeiro semestre
mostram ainda que acidentes com motocicletas
e atropelamentos seguem como principais causadores de óbito no trânsito de São Paulo. Um terço
das vítimas (33,5%) eram motociclistas, seguidos
por pedestres (28,4%) e condutores e passageiros de automóveis (22,9%). Já os ciclistas correspondem a 6,2% das ocorrências.

Sobre o Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito
Programa do Governo do Estado de São Paulo,
tem como principal objetivo reduzir pela metade
os óbitos no trânsito no Estado até 2020. Inspirado na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”,
estabelecida pela Organização das Nações Unidas
(ONU) para o período de 2011 a 2020, o comitê gestor do Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito é coordenado pela Secretaria de Governo e
composto por mais nove secretarias de Estado: Casa
Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, Educação,
Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão,
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação. As secretarias são responsáveis por construir um conjunto de políticas públicas para redução
de vítimas de acidentes de trânsito no Estado.

Motociclistas da Loggi fazem protesto em SP
Mais de mil motociclistas protestaram no dia 1/8 nas ruas de SP contra a Loggi, que tem precarizado as relações de trabalho e,
sistematicamente vem cometendo injustiças, como diminuir o preço das corridas repassado aos motoboys. Em menos de um ano
o valor diminuiu cerca de 50%. Retrocesso esse na garantia de um salário justo para quem se arrisca nas vias púbicas da capital.
O SindimotoSP ainda esclarece que:
- Mais do que ninguém deseja uma solução definitiva para o fim da precarização dos direitos trabalhistas cometidas por essas empresas inescrupulosas que só visam o lucro e que elas ofereçam, de
fato, condições dignas de trabalho.

Diante dos fatos, e da insistência da Loggi em prejudicar os motociclistas profissionais, a alternativa dos trabalhadores foi a manifestação no início da tarde
que saiu do estádio do Pacaembu e foi até a prefeitura de SP, onde foram recebidos informalmente e aconselhados a pedir uma audiência pública na Câmara
dos Vereadores de São Paulo para discutir o assunto.
O SindimotoSP entende que todos os atos para valorizar a categoria do motofrete são válidos, parabeniza os companheiros pela iniciativa e solidariza-se
com os motociclistas que participaram e insiste, ainda, que o caminho é a regulamentação do setor através de convenções coletivas que garantem reajustes
anuais e benefícios em documentos validados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
O SindimotoSP já denunciou a Loggi e outras empresas de app de motofrete
e aguarda posicionamento do Ministério Público do Trabalho e do Ministério
do Trabalho e Emprego para tomar as medidas necessárias para defender os
motociclistas profissionais.

- Denunciou para o Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) diversas vezes essas empresas, tendo
mediado reuniões entre os ministérios, trabalhadores e empresa de App
e que, agora, aguarda os procedimentos investigatórios contra elas pelos
próprios ministérios, inclusive Ministério da Fazenda por “suposta” não
declaração específica de Notas Fiscais declarando serviços prestados
(para recolhimento de Imposto de Renda).
- Levou ao conhecimento dos MPTs de São Paulo, Rio de Janeiro e
Ceará a precarização das relações trabalhistas cometidas pelas empresas de App e que, estes, agora estão sensíveis à causa do trabalhador.
-Tem alertado os motociclistas repetidamente que eles levaram literalmente “um passa moleque” das empresas de aplicativo em seus
direitos trabalhistas e são levados a pensar que são empresários, não
trabalhadores de CLT. Mas, que empresário recebe ordens de terceiros,
ficam com a menor parte do lucro, trabalham extensas jornadas, não
ditam o preço do trabalho nem as regras, pelo contrário, tem que obedecer cegamente senão é desligado da plataforma?
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Novo texto da
periculosidade segue
para aprovação final
pelo MTE em Brasília
O novo texto que definirá o pagamento da periculosidade para quem desenvolve atividades profissionais com motocicleta está para ser definido.
Depois de 6 reuniões do Grupo Tripartite (Governo
Federal / Centrais sindicais - Sindicatos de trabalhadores de motofrete / Empresários) em quase
3 anos de discussão, falta apenas aprovação final
pelo Ministério do Trabalho e edição de Portaria
específica. No texto aprovado, os sindicatos conseguiram barrar várias tentativas dos empresários
de limitar o pagamento do benefício como impor
tempo, percurso, grau de exposição, percentual
etc. A bancada dos trabalhadores representada
pelas Centrais Sindicais UGT (SindimotoSP - Gilberto Almeida dos Santos, Rodrigo Silva e Dr Alex
Silva); Força Sindical (SindimotoRGS - Valter Ferreira); CSB (Pedro Mourão); NCST (Sindmoto.DF
- Luiz Galvão); SindimotoMG (Rogério Lara) e CSB
(Fenordest - Rúbia Gonçalves, ainda afirmou que,
caso os empregadores queiram mudar o pagamento da periculosidade, o caminho seria o Congresso Nacional, instituição responsável e competente
para tanto. Abaixo você confere a Memória da 6ª
Reunião do GTT de Revisão do Anexo 5 da NR-16
Periculosidade nas Atividades em Motocicletas que
ocorreu na Sala de reuniões do Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília/DF.

SindimotoSP, Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria
Especial de Relações Governamentais reúnem-se para discutir assuntos
do setor de motofrete, entre eles, a questão das empresas de aplicativos
Desde o início do governo João Dória o sindicato dos motoboys de São Paulo vem apontando soluções para os problemas
do motofrete na capital. Regulamentação dos apps, qualificação do setor; campanhas educativas para motofretistas
entre outras situações são imprescindíveis para a valorização da categoria.

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria
Municipal de Transportes (SMT) Sérgio Avelleda e
da Secretario Especial de Relações Governamentais Milton Flávio, recebeu o SindimotoSP para tratar de assuntos relativos ao motofrete da capital
que passa por dificuldades, como por exemplo, a
questão dos aplicativos. Para o sindicato, as empresas que estão explorando esse tipo serviço não

são fiscalizadas e ainda conseguem preços baixos
porque não pagam impostos municipais como as
empresas de motofrete convencionais. As empresas de aplicativo promovem assim concorrência
desleal e ainda por cima, precarizam as relações
de trabalho contratando motociclistas profissionais
em forma de MEI, uma forma “mascarada” de
burlar as leis trabalhistas. O SindimotoSP, desde
o início do ano, quando o prefeito João Dória assumiu, vem reivindicando atenção especial para o
assunto para que os trabalhadores motociclistas
sejam respeitados. A prefeitura, para o sindicato,
precisa tomar uma atitude criando uma regulamentação municipal que proteja os profissionais
do motofrete, já que as empresas de aplicativo sistematicamente vem causando problemas como
rebaixamento de valores de entrega / corrida, desrespeito a normas trabalhistas etc.
Nas duas reuniões ocorridas na sede da prefeitura, o SindimotoSP também deu continuidade a
agenda iniciada com o próprio prefeito João Dória,
solicitando que um Grupo de Trabalho de Moto-

frete seja criada para discutir assuntos como
qualificação do setor através de cursos de
30 Horas do Contran gratuitos, campanhas
educativas específicas e implantação de programa de prevenção de acidente (PPA) para
motociclistas, entre outras questões.
Além dos secretários citados acima, participaram Gilberto Pereira (SMT/DTP), o presidente do SindimotoSP Gilberto Almeida
dos Santos, o Gil, e seus diretores Rodrigo
Silva, Gerson Cunha, Marcos Cardoso e Celso
Oliveira.

