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Brasil em reta final para Eleições 2018
Candidatos à presidência

Candidatos à governador

Candidatos a presidente
e governadores deixaram
trânsito fora das propostas

Os concorrentes à presidência e aos governos estaduais não apresentaram propostas específicas para o trânsito nas grandes cidades. Milhares de morte poderiam ser evitadas com políticas públicas voltadas para esse
assunto. No caso das motocicletas, só em São Paulo capital são mais de 500 mortes por ano. O setor profissional
de motofrete gera cerca de 3 milhões empregos no Brasil e os números de óbitos de trabalhadores motociclistas
só aumenta. Atualmente, o trânsito brasileiro mata mais que armas e cria um verdadeiro caos nos hospitais,
além de criar um rombo na previdência social. Os motoboys, que são importantes para a economia brasileira
pagam essa conta com impostos e, muitas vezes, com a própria vida.
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Empresas desrespeitam à lei e obrigam
motociclistas usarem baús e bolsas
laterais fora das Normas Técnicas
comprometendo a segurança do
trabalhador e o trânsito
DENTRO DA LEI 90 LTS

São Paulo em alerta
devido aumento de
acidentes com moto

BAU FORA DA NORMA
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Centro de São Paulo terá 20 bolsões de
estacionamento para placas vermelhas

FALTA FISCALIZAÇÃO DOS BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO
PRÓPRIOS PARA PLACA VERMELHA
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CET e
Sindimotosp
fazem acordo
e criam 100
vagas mensais
gratuitas para o
Curso 30 Horas
Obrigatório do
Contran
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Empresas desrespeitam à lei e obrigam motociclistas usarem baús e bolsas laterais
fora das Normas Técnicas comprometendo a segurança do trabalhador e o trânsito
As empresas que prestam serviços de motofrete estão extrapolando as regras de segurança no trânsito obrigando os profissionais motociclistas utilizarem baús que comprometem não somente a vida deles, mas também quem
atores anda nas vias públicas.
A grande preocupação é que, além de
exigirem que os motofretistas utilizem os
compartimentos de cargas fechados (baú),
estão combinando com bolsas ou alforjes
laterais, mercadorias acima do baú, veja
foto ao lado.
O transporte de carga acima do limite da
capacidade compromete a dirigibilidade,
podendo provocar desequilíbrios e o consequente tombamento dos produtos, e até
da própria motocicleta. Com isso, a sua
estabilidade, a capacidade de frenagem e
a aderência dos pneus à pista, ficam comprometidos, prejudicando a estabilidade
ou ocasionando quebras mecânicas com o
veículo em movimento.
Todo veículo é projetado e montado com a escolha de peças e componentes com especificações técnicas determinadas para transportar uma quantidade máxima de peso. Ao trafegar com carregamento além do estabelecido,
o motociclista precisa de um esforço maior para conduzir a moto, e o próprio
veículo trabalha além de sua capacidade, comprometendo sua mecânica e
estrutura.
Se a carga transportada está além do limite estabelecido, a energia gerada
é superior ao que pode aguentar, comprometendo a integridade e a segurança. As Leis 12009 (federal) e 14491 (municipal) são claras e mostram como
deve ser o transporte de mercadorias pelos motociclistas. Porém, empresas
incitam os profissionais a fazerem o errado colocando à vida em risco.
Isso além de errado é proibido porque as leis estabelecem requisitos de
segurança para transporte remunerado de cargas por motocicleta para preservar a segurança do trânsito e dos condutores desses veículos.
A Resolução do Contran diz que na motocicleta pode ser incorporado ou
instalado dispositivos para transporte de cargas, obedecidos os limites e
condições estabelecidos pelos fabricantes ou importadores dos veículos.
O descumprimento das prescrições sujeita o infrator às penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 230, incisos V e XII e 231, inciso
VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, multa e pontos na CNH do
motociclista, que de fato, pago o preço.
Além dessa disparidade, as empresas ainda têm incentivado o motoboy
não usar baú e, sim mochilas, que não estão dentro das normas e que oferecem um risco maios ainda.
As empresas para não deixarem de faturar, ainda aceitam buscar ou fazer
entregas com cargas totalmente fora dos padrões fazendo com que os motociclistas profissionais levem mercadorias soltas dentro de baús gigantescos,
que oferecem perigo também para pedestres e motoristas, carga excessiva,

Editorial
Falta muito pouco para as eleições gerais no Brasil
para presidente, senador, deputado federal e estadual,
além de governador. É hora de abrirmos os olhos e
tirar aqueles que nada fizeram pelos cidadãos e pelo
país, pelo contrário, defenderam interesses próprios e
corporativistas. O Brasil está como está porque temos
nossa responsabilidade nisso tudo quando não fazemos
nossa parte, aquilo que nos cabe como obrigação, no
mínimo, em escolher nossos representantes. Vejam que
trazemos nessa edição texto sobre aumento de mortes
de motociclistas porque os governantes não possuem
políticas públicas para o trânsito, ente outras coisas.
Fique esperto e use sua principal arma para mudar isso:
seu voto!

muitas vezes amarrada de forma mais absurda ainda. Os trabalhadores precisam entender que colocar a vida em perigo não é vantagem e quem ganha com
isso é a empresa. Se entender que está sendo explorado, o melhor é denunciar
ao sindicato ou Ministério do Trabalho.

Semana Nacional de
Trânsito 2018

Este ano o Contran definiu como
tema a ser trabalhado pelos órgãos do
Sistema Nacional de Trânsito e pela
comunidade “Nós somos o trânsito”,
tema que acompanha a evolução das
ações de campanha de educação de
trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década
Mundial de Ações Para a Segurança do
Trânsito – 2011/2020”.
O objetivo é envolver diretamente a
sociedade nas ações e propor reflexão
sobre novas formas de encarar a mobilidade em todo Brasil. Trata-se de um
estímulo aos condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres
e passageiros, optarem por um trânsito mais seguro. A Semana Nacional de
Trânsito é comemorada anualmente

entre os dias 18 e 25 de setembro.
O primeiro passo é fazer uma autocrítica honesta do próprio comportamento
no trânsito, do grau de agressividade
e dos maus hábitos. Depois é possível
adotar um padrão de comportamento
civilizado e aceitar as deficiências das
outras pessoas.
Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de
Trânsito tem a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à internalização de valores que contribuam para
a criação de um ambiente favorável ao
atendimento de seu compromisso com
a “valorização da vida” focando o desenvolvimento de valores, posturas e
atitudes, no sentido de garantir o direito de ir e vir dos cidadãos.
De acordo com o Contran, assim
como no ano passado, a campanha se
estenderá por todo ano de 2018 porque
não basta trabalhar o tema apenas durante uma semana, é muito importante
que a abordagem continue e contribua
para uma efetiva mudança de comportamento da população.
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Candidatos à governador

Candidatos à presidência

Brasil em reta final para Eleições 2018

Em outubro serão eleitos presidente, senadores, deputados federais e
estaduais, além de governadores. Febramoto e SindimotoSP já conversaram
e apresentaram propostas para alguns candidatos e solicitaram reuniões
após as eleições para discutir agenda positiva para o setor.
O motofrete no Brasil passa por dificuldades como fechamento de postos de trabalho, concorrência desleal e precarização das relações trabalhistas pelas empresas de aplicativos
no motofrete, falta de fiscalização em empresas clandestinas,
baixa adesão para a regulamentação, entre outras situações.
Assim, a Febramoto e o SindimotoSP já se reuniram com candidatos para apresentar propostas que melhorem o exercício
da profissão bem como à qualidade de vida dos motociclistas
profissionais. Atualmente, faltam políticas públicas para a
categoria, que tem papel importante na economia brasileira.
Dados estatísticos apontam mais de 3 milhões de motociclistas
profissionais atuando Brasil afora. Só na cidade de São Paulo, concentra-se cerca de 220 mil trabalhadores que fazem, em
média, 2,5 milhões de entregas. No dia a dia, eles movimentam
outros setores da economia por serem grandes consumidores
de motopeças, serviços terceirizados, acessórios de vestuário,
combustível alimentos etc. Eles ainda, oferecem para a cidade serviços com maior eficiência, rapidez e comodidade para
mais de 2 milhões de pessoas por dia. Somando o que rodam
diariamente, seria o equivalente a ir setenta vezes na Lua. Este
mercado, segundo especialistas do setor, cresce anualmente e
movimenta bilhões de reais por ano.
Diante dessa importância, é preciso que os governantes
eleitos tenham um olhar especial para a classe e promover melhorias que incentive a regulamentação, principalmente, para
padronização e qualificação do setor.
Diante desse quadro, Febramoto e SindimotoSP já apresentaram propostas que visam melhoria do exercício como um
todo. As instituições se reúnem frequentemente com representantes dos poderes públicos municipal, estadual e federal,
obtendo inúmeras vitórias, mas é preciso mais. Tanto para os
que estão ainda no poder, quanto os que assumirão em 2018,
as reivindicações do sindicato são:
GOVERNO FEDERAL
1. Criação do Programa Nacional de Segurança de Trânsito

nos moldes do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito
que tem diminuído os acidentes no estado de São Paulo.
2. Liberação dos recursos do Funset (Fundo Nacional de
Segurança no Trânsito) para uso em campanhas e programas de educação de trânsito que reduzam os acidentes envolvendo motociclistas em todo Brasil.
3. Isenção de impostos e taxas federais para motociclistas
profissionais na aquisição de equipamentos de segurança
(capacete, calça com protetor, colete ou jaqueta INMETRO,
bota e luvas) para uso individual e equipamentos de segurança para motocicletas (antena corta pipa, protetor de pernas, faixas reflexivas, baú etc).
4. Campanha de orientação a regulamentação e fiscalização em todo território nacional para melhoria dos serviços e
padronização da categoria.
5. Gratuidade dos Cursos 30 horas para incentivar a
regulamentação junto aos profissionais motofretistas e
mototaxistas.
6. Linha de financiamento para aquisição de moto 0 km e
equipamentos de segurança obrigatórios para os motociclistas profissionais, motocicletas flex mais modernas e com os
itens de segurança, trazendo mais segurança e diminuindo o
número de acidentes.
7. Motofaixas nas principais vias públicas das grandes cidades para diminuição de acidentes envolvendo motocicletas e a regulamentação do corredor virtual nas vias públicas
das grandes cidades para diminuição de acidentes envolvendo todos os motociclistas.
8. Substituição tributária do ICMS da gasolina na compra
da motocicleta.
9. Isenção do ICMS na compra de equipamentos de
segurança.
10. Campanhas de segurança voltadas para redução de
acidentes.
11. Regulamentação do corredor virtual nas vias públicas
das grandes cidades.

GOVERNO ESTADUAL
1. Isenção de impostos (IPVA) e taxas para motociclistas
profissionais na aquisição de equipamentos de segurança (capacete, calça com protetor, colete ou jaqueta INMETRO, bota e luvas) para uso individual e equipamentos de
segurança para motocicletas (antena corta pipa, protetor
de pernas, faixas reflexivas, baú etc).
2. Campanha de orientação a regulamentação e fiscalização em todo estado de São Paulo, além de educativas.
3. Gratuidade dos Cursos 30 horas para incentivar a
regulamentação junto aos profissionais motofretistas e
mototaxistas.
4. Continuidade da linha de financiamento pelo Banco
do Povo Paulista para aquisição de moto 0 km e equipamentos de segurança obrigatórios para os motociclistas
profissionais, motocicletas flex mais modernas e com os
itens de segurança, trazendo mais segurança e diminuindo o número de acidentes.
GOVERNO MUNICIPAL
1. Bolsões de estacionamento exclusivamente para
motocicletas com placa vermelha principalmente nas regiões comerciais.
2. Faixa de segurança com sinalização de solo para
orientação de motociclistas e motoristas com cor diferenciada das demais, sinalização apropriada, inclusive com
tinta antiderrapante e circulação em velocidade reduzida
(a ser definida pela CET), nos períodos de tráfego intenso.
3. Alteração da Lei Municipal 14.491/07. Atualmente,
essa lei é rígida para os motofretistas, mas, para as empresas não. É preciso atualizá-la. Os principais pontos a
serem revisados, alterados e inclusos são: penalidade e
multa para empresas que não tenham o Termo de Credenciamento, cadastramento do Condutor (CONDUMOTO) e
obtenção da Licença Motofrete pelo motofretista.
4. Revisão das Portarias 131/132/133/134/135 de 2011
SMT.GAB, cadastramento das empresas de aplicativos
(Apps) junto ao DTP e, substituição do autônomo pelo
micro-empreendedor individual.
5. Aplicação de parte dos recursos do FMDT (Fundo
Municipal de Desenvolvimento do Trânsito) para campanhas e ações educativas.
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Centro de São Paulo terá 20 bolsões de
estacionamento para placas vermelhas
Em reunião ocorrida recentemente com o Secretário
Municipal de Transportes João Octaviano de Machado Neto, o SindimotoSP teve reivindicação atendida
e, em breve os motociclistas profissionais da capital
paulista terão mais 20 locais específicos para estacionarem as motocicletas. Atualmente, nas principais
vias públicas os locais são escassos ou tomados por
motos de placa cinza. A secretaria também se comprometeu a intensificar a fiscalização para educar,
proibir e multar motociclistas que não tem placa vermelha em sua moto e para nas áreas reservadas para
motofretistas.
Nas vias da cidade de São Paulo encontram-se
reservados bolsões destinados exclusivamente ao
estacionamento de motocicletas e motofretes. São
bolsões reservados ao estacionamento exclusivo de
motocicletas regularizadas com placa vermelha, localizados dentro e fora das áreas de Zona Azul.
O estacionamento desses veículos nos bolsões localizados em áreas de Zona Azul não é remunerado, porém, com aumento da frota de motocicletas no município e a extinção de bolsões de estacionamento pelo
ex-prefeito Fernando Haddad, as vagas diminuíram
causando espera de até uma hora para o motoboy.

Em 2007, a Lei Municipal 14.491 e o Decreto 48.919
disciplinou a atividade de motofrete na cidade de São
Paulo. Em 2008, a Resolução 302/08 Contran deixava
claro a necessidade da reserva na via pública para o
estacionamento especificamente para esta modalidade e, em 2011, a Portaria 135-11 SMT- GAB e a Portaria
036-15 do DTP regulamentaram a implantação de bolsões de estacionamento próprios para placas vermelhas, porém, com leis, portarias e regulamentações, a
categoria segue sem condições de executar com mais

agilidade as entregas principalmente no centro devido à falta de vagas.
Os resultados esperados com a implantação são
mudanças de comportamento e valorização da atividade, redução da informalidade e incentivo a regularização da categoria de motofretista, além da priorizar a prestação de serviço por motofrete.
Agora, o secretário Octaviano em conjunto com as
indicações do SindimotoSP, implantará os bolsões
nos locais com maior demanda.

FALTA FISCALIZAÇÃO DOS BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO
PRÓPRIOS PARA PLACA VERMELHA

CET - CETET e SindimotoSP oferecem gratuitamente os Cursos 30 Horas
(regulamentação) e 10 Horas (reciclagem) do Contran para motofretistas
Os cursos são obrigatórios para emissão e renovação do Condumoto, além da Licença Motofrete, na
capital de São Paulo, de acordo com a Lei Federal
12.009 e Resolução CONTRAN 350, para o motociclista profissional que realiza transporte de pequenas mercadorias, e abordam conteúdo necessário
para a boa prática da profissão de motofrete, tanto
no aspecto da legislação que regulamenta o setor,
quanto nos conhecimentos de trânsito e de como
pilotar a motocicleta com segurança e cidadania.
O Curso de 30 horas/aula, sendo que 5 horas/
aula são de prática em pista de treinamento para
motociclistas. Essa modalidade dura uma semana
e os períodos estão abertos apenas para horário da
manhã. Já o Curso de 10 horas deve ser feita a cada
5 anos. O motofretista deve ficar atento à data de
Ter 21 anos completos; estar habilitado, no mínimo, há dois anos na categoria A; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir;
não estar cumprindo pena de cassação da carteira
nacional de habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito; não estar impedido judicialmente
de exercer seus direitos.
Documentação Necessária:
01 foto 2 X 2 colorida e recente
Cópia da CNH a 130% (não recortar a cópia)
Cópia de comprovante de endereço no nome do
interessado com CEP
Cópia e original de prontuário do DETRAN para
“Fins de Direito”
Certidão de Distribuição Criminal (Pessoas nascidas antes de 1969: retirar no fórum da cidade
onde foi emitida a CNH - Pessoas nascidas a partir
de 1969: deverão emitir a Certidão de Distribuição
Criminal do Estado de São Paulo exclusivamente
pela internet: www.tjsp.jus.br).

vencimento do seu curso pois ele deverá ser
atualizado antes do vencimento da CNH. O
curso configura a oportunidade de relembrar
e atualizar conhecimentos e técnicas de pilotagem. É realizado em 2 períodos, das 8h30 às
13h30 com módulos teórico e prático.
A inscrição só será efetivada com a presença
da pessoa interessada, mediante a apresentação de todos os documentos corretos, diretamente no endereço do Centro de Treinamento
e Educação de Trânsito – CETET, na Avenida
Marquês de São Vicente, 2154 – Barra Funda.
O guichê de atendimento funciona no horário
das 8h00 às 16h30. Os telefones para informações são 3871-8610 / 3871-8730/ 3871-8628 e o
email: dco9@cetsp.com.br
As exigências e a documentação necessária
para a inscrição são as mesmas do Curso de
Profissionais de Motofrete e estão descritas
abaixo:

Passo a Passo para emitir Certidão de
Distribuição Criminal On-Line
1. Acessar www.tjsp.jus.br;
2. Clicar em CERTIDÕES (lado esquerdo da
página);
3. Clicar em CERTIDÃO ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO;
4. Clicar em CRIMINAIS;
5. Clicar em CERTIDÃO ESTADUAL DE
DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL;
6. Clicar em CADASTRO DE PEDIDO DE
CERTIDÃO;
7. Em MODELO, selecionar CERTIDÃO DE
DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS ONLINE;
8. Depois de preencher o cadastro e enviar
você receberá o Número do Pedido e a
informação de que o prazo máximo para
liberação da Certidão é de 5 dias;
9. Para a emissão da Certidão, serão
encaminhadas
instruções
no
e-mail
informado, para posterior emissão (é muito
simples; basta clicar no link que será enviado
e imprimir a certidão).
Observação 1: Caso a certidão de distribuição
criminal
seja
positiva,
deverá
ser
providenciada a Certidão de Objeto e Pé.
Observação 2: As certidões têm validade
de 90 dias a partir da data de expedição
e deverão estar válidas na data de
início do curso.
As cópias de documentos
deverão ser feitas em folha
inteira (não recortar), sendo
um documento por folha
(não pode ser frente e verso).
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Grupo de Trabalho Denatran / Motofrete
busca melhorias para o setor
Instituições buscam desburocratizar regulamentação para incentivar
motofretistas se adequarem as leis.
A Febramoto, o SindimotoSP e demais instituições
e federações representando seus sindicatos, além da
Associação Nacional dos Detrans (AND) e Detran.SP,
estão se reunindo para buscar alterações nas leis que
regem o motofete para incentivar a regulamentação
em todo Brasil.
A Portaria 166 editada pelo Denatran e publicada
no Diário Oficial da União, foi desdobramento de reuniões em que as instituições sindicais reivindicavam
facilitação nas regras atuais de regulamentação. Com
a Portaria, o grupo avançou nas discussões e tratativas para desburocratizar as resoluções citadas acima.
As principais propostas apresentadas foram a ne-

cessidade da separação do transporte remunerado de
cargas (comercial) Motofrete (Legislação Complementar) do transporte remunerado de passageiros (Concessão Pública) Legislação Própria (Resolução 356) e
a desburocratização na questão do Curso Obrigatório
do Contran, passando de curso presencial para aulas
em Ensino a Distância (EAD) e 5 horas-aulas para prática Itinerante ou técnica (Resolução 410).
O Grupo também estuda a possibilidade de inclusão da Resolução 723 na Categoria A da CNH, que trata sobre a pontuação ser diminuída para reciclagem
do profissional motociclista não perder a carteira de
habilitação, entre outras. Essa normativa do Contran

/ Denatran regulamenta curso de reciclagem preventiva aos motoristas profissionais que exercem atividade remunerada das categorias C, D e E, que podem
requerer junto aos Detrans de seus estados o curso
preventivo de reciclagem ao atingirem 14 pontos no
período de 12 meses. Esse é exatamente o curso que
impede o profissional de ter sua carteira de habilitação suspensa, ao completarem 20 pontos no período
de 12 meses.
As federações e seus sindicatos defendem as mudanças porque as legislações municipais utilizaram
parâmetros do setor de táxi para o motofrete, que é
diferente. Espera-se ainda parecer positivo do Denatran sobre o transporte de garupa para veículos espécie Carga, desde que a motocicleta tenha dois assentos e estribos dos pés, para o profissional e veículos
100% regularizados.

São Paulo em alerta devido aumento
de acidentes com moto
O número de mortes envolvendo motociclistas na cidade de São Paulo
aumentou quase 10% se comparado no mesmo período em 2017.
Foram 223 mortes entre janeiro e agosto.
De acordo com o Infosiga, os homens continuam a
morrer mais do que as mulheres no trânsito da capital, e representaram 78,3% dos óbitos em acidentes
nas vias da cidade.
Os dados mais recentes do governo também surpreenderam em relação a quantidade de vítimas jovens - adultos de 18 a 29 anos representavam 20%
dos óbitos, mas no mês passado a porcentagem saltou para 41,1%.
Um desafio para o trânsito paulista é também promover a convivência segura entre os diferentes modais presentes em ruas e estradas

No estado de São Paulo, registrou-se até aqui 490
fatalidades no trânsito, aumento de 3,4% na comparação com o mesmo período de 2017 (474 óbitos).
Os números não param d ecrescer e motociclistas
lideram de longe as estatísticas e correspondem a
33,2% das vítimas (163 fatalidades), seguido por pedestres (28,1%), ocupantes de automóveis (25,9%)
e ciclistas (4,7%). A maior parte dos acidentes está
concentrada nas noites e madrugadas (52,6%) e nos
finais de semana (39,1%).
As motocicletas vêm, ao longo do tempo, ocupando as ruas das principais cidades brasileiras. Um

meio de transporte rápido, que evita as filas de trânsito, facilita o deslocamento e o estacionamento e é
mais fácil de ser adquirido.
Mas o aumento da frota e o sucesso comercial trouxeram uma trágica estatística.
Dados do Ministério da Saúde mostram que, em
dez anos, o número de mortes provocadas por acidentes de moto aumentou 280%. São 12 mil vítimas
por ano. Esse tipo de ocorrência foi responsável por
um aumento de 115% no número de internações em
hospitais públicos. Por ano, elas custam quase R$ 30
milhões para o SUS (Sistema Único de Saúde).
Atualmente, 19% da frota de veículos da capital
paulista é composta por motos, sendo que 74% dos
pedidos de indenização por morte ou invalidez no
trânsito foram por acidentes com motocicletas.

Precisamos falar sobre o elevado número
de indenizações pagas para as motocicletas
A cada Boletim Estatístico divulgado pela Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT no país,
fica mais evidente que algo precisa ser feito para diminuir o elevado número de acidentes envolvendo
motocicletas. Na edição de julho do documento, esse
fato não foi diferente: das 193.914 indenizações pagas
pelo Seguro DPVAT, 76% foram destinadas a esse tipo
de veículo, que representa apenas 27% da frota nacional. Os dados se tornam ainda mais assustadores,
já que das indenizações pagas no período para acidentes com motocicletas, 74% foram para invalidez
permanente e 8% para morte. As vítimas de acidentes
com motocicletas são, em sua maioria, jovens do sexo
masculino de 18 a 34 anos, idade considerada economicamente ativa.
No Nordeste, a situação das vítimas de acidentes
com motocicletas parece ser ainda mais grave, já que
a região concentrou, de janeiro a julho desse ano, a
maior incidência de acidentes fatais envolvendo mo-

tocicletas. Vale lembrar que, na última década, houve um crescimento exponencial de 166% da frota de
motocicletas da região. Hoje, são mais de 7,2 milhões
de motos registradas.
Os acidentes envolvendo esse tipo de veículo são
um verdadeiro drama nacional, cujo impacto se reflete nas famílias das vítimas, no Sistema Único de
Saúde (SUS) e na Previdência Social.
Dessa forma, é preciso, urgentemente, agir e buscar alternativas para reduzir os números de acidentes envolvendo esse tipo de veículo, seja através da
conscientização sobre a educação no trânsito ou
por meio do uso de políticas públicas. Caso isso não
aconteça, vamos continuar fazendo jovens trocarem
as duas rodas das motos pela cadeira de rodas em
todo o Brasil.
Por Rodolfo Rizzotto
Coordenador do SOS Estradas

