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SindimotoSP leva empresas de Apps de motofrete para mediação com
a DRT – Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e denuncia
práticas abusivas para o Ministério Público do Trabalho (MPT).
No decorrer do dia 14/06/2016 centenas de motoboys
da Loggi e Rapiddo estiveram no SindimotoSP para denunciar
práticas abusivas dessas empresas. O presidente Gil
ouviu as diversas queixas e está tomando providências
para solucionar o problema.
O SindimotoSP ressalta que não é contra os aplicativos, mas
quer a regulamentação desse serviço porque só assim, essas
empresas respeitarão o motociclista profissional.
Página 4

Daniel Annenberg fala
sobre motofrete

Consulta pública que definirá o
novo texto da Periculosidade
foi adiada até 18 de julho

O ex-diretor presidente do Detran SP foi o
interlocutor de diversas reuniões importantes do
SindimotoSP para tratar assuntos da regulamentação.

Todo motociclista que exerce atividade remunerada via CLT com motocicleta,
independente de ser motoboy, tem direito ao benefício e deve enviar sugestões,
bem como reivindicar o pagamento até essa data.
Página 4
Reunião com o governador Geraldo Alckmin
para buscar soluções no setor de motofrete.

CET proíbe motociclista de acessar a Avenida das Nações
Unidas – Marginal Pinheiros pela Ponte João Dias

Na audiência pública em
Brasília sobre PL 5007/2013
que obriga motofaixas
nas cidades brasileiras,
SindimotoSP reivindicou
faixas exclusivas na Capital.

Foto: Divulgação
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Desde o dia 27/6, todo motociclista não
pode mais entrar à esquerda nesse trecho.
Agora tem que seguir até a alça de acesso,
entrar no fluxo dos veículos e seguir adiante.
Página 2

Multa de trânsito dobrará valor
Página 2
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Prefeitura dobra número de
novos radares em 2016
Página 2

SindimotoSP está na Frente Parlamentar
dos veículos sobre duas rodas
Ações do grupo iniciaram em solenidade oficial realizada
no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Página 6
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CET proíbe motociclista de acessar a Avenida das Nações
Unidas – Marginal Pinheiros pela Ponte João Dias
Foto: Divulgação

Desde o dia 27/6, todo motociclista não pode mais entrar à esquerda nesse trecho. Agora tem que seguir até a alça de
acesso, entrar no fluxo dos veículos e seguir adiante. Essa é uma decisão da prefeitura de SP via prefeito Haddad.

Motociclista agora “estica” o trajeto, entra na
alça, contorna, entra no fluxo de caminhões e
ônibus e pega pista local.

A CET proibiu todo acesso de motocicletas oriundos da Ponte Velha João Dias - sentido bairro/centro, para a pista expressa da Avenida das Nações
Unidas na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos/
Castelo Branco. Agora, o motociclista segue adiante
até a alça, passa por baixo da ponte e segue em
frente na pista local. Ao entrar na pista local, deve
redobrar a atenção com caminhões pesados, ônibus e demais veículos de grande porte que vem
em velocidade. O motociclista só terá acesso para
pista expressa cerca de 500 metros depois numa
entrada com muito mais trânsito do que no trecho
agora proibido.
Segundo Gilberto Almeida dos Santos, o Gil,
presidente do SindimotoSP, isso não diminui os
acidentes de moto porque estão acontecendo em

toda a cidade. “É preciso sim, de urgência na criação de políticas públicas específicas para motocicletas, diz Gil.
O governo municipal há tempos deixou de se
preocupar com quem anda de moto na cidade desativando motofaixas e bolsões de estacionamento,
entre outras arbitrariedades. Uma dessas, é o crescente aumento de radares na cidade e nenhuma
campanha educativa sobre comportamento no
trândito.
Motociclistas já estão dizendo, inclusive, que
essa proibição, que visa diminuir acidentes, é desculpa da prefeitura para colocar um radar naquele
trecho preparando uma armadilha e achacar mais
ainda o bolso do trabalhador que já sofre com a
indústria da multa montada na cidade.

Prefeitura dobra número de novos radares em 2016
A CET da gestão Fernando Haddad instalou este
ano, até 15 de junho, o dobro de novos radares
que em todo o ano passado: foram 103. Esse número equivale a um novo radar a cada dois dias.
Agora, São Paulo conta com cerca de 957 equipamentos operando. Em 2015, para se ter uma ideia,
a cidade teve apenas 48 equipamentos instalados.

Editorial
A consulta pública que determinará o
novo texto para periculosidade está adiada até 18 de julho. Todo motociclista deve
enviar sugestões, veja formas na página 5,
reivindicando o direito, pois a lei que regulamentou o benefício não diz que é só para
motoboy, e sim, para quem exerce atividade
com moto. Também trazemos nessa edição
textos sobre projetos de lei que estão “pegando fogo” e dando o que falar em todo
Brasil, bem como a polêmica que as empresas de aplicativo de motofrete estão causando baixando o valor da entrega repassado
ao motofretista. Fique por dentro de tudo
que acontece no setor lendo nosso jornal.

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

Nesse mesmo ano, levantamento feito em dezembro, apontou que a cidade bateu recorde de multas
aplicadas chegando a 13,3 milhões de autuações.
Diante desse quadro, a participação dos radares, no
total de multas aplicadas, têm aumentado ano a ano.
Em 2014, 66,5% das infrações haviam sido flagradas pela fiscalização eletrônica. Em 2015 esse

número subiu para 71,93%, sendo que sete, em
cada dez multas, foram emitidas por radares.
O restante foi aplicado por marronzinhos e pela
PM. De acordo com a prefeitura, o contrato de
operação de radares, assinado em março de 2013,
previa inicialmente 839 radares, com o valor de R$
531,7 milhões e duração de 60 meses.

Motociclistas profissionais
querem regulamentação
e motofaixa
SindimotoSP realizou pesquisa em âmbito
nacional para à padronização e uma para o
Estado de São Paulo sobre a volta da faixa
exclusiva para motocicletas. Saldo foi
positivo e é desejo da categoria.
No total foram 3.208 votos de motociclistas profissionais que se posicionaram a respeito desses dois assuntos. A enquete sobre Regulamentação foi voltada para
motociclistas profissionais de todo Brasil, já a de motofaixas, para os que rodam na capital, porém, desejando
que as faixas específicas para motociclistas estejam em
todo País.
A favor da Regulamentação, foram 1.153 votos
(77,49%) de um total de 1.488. Os votantes alegaram
que a padronização trará mais credibilidade, qualificação e melhora nos serviços prestados. Contrários a regulamentação, 335 motociclistas votaram não (22,51%)
dizendo que isso apenas traria mais obrigatoriedades
ou gastos.
Em relação a motofaixa, 1720 motociclistas da capital
votaram na enquete. Para o sim, 1.412 (82,09%) pediram à volta, enquanto que 308 (17,91%) optaram pelo
não. No primeiro caso, a resposta foi que elas trariam
mais segurança para o motociclista diminuindo acidentes, enquanto que, no segundo, a resposta negativa foi
porque elas não faziam diferença para quem estava
com pressa.
Agora, o SindimotoSP quer saber se você é a favor da
aposentadoria especial para motofretista e se é a favor
da diminuição da cilindrada da moto para 200cc. Vote
em www.sindimotosp.com.br.

Multa de trânsito
dobrará valor
O Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) divulgou novos valores para
as infrações de trânsito previstas no
Código Brasileiro de Trânsito (CTB).
Elas começam a valer em novembro.
Além disso, conforme prevê o CTB. De
acordo com a quantidade de multas
que o condutor recebe, a soma dos
pontos pode resultar na perda da
CNH. Isso ocorre quando um condutor com CNH provisória atingir a soma
de 4 pontos ou para o condutor que
possui a CNH permanente totalizar
soma de 20 pontos em um período
de 12 meses, em ambos os casos, de
acordo com a resolução n° 54/98 do
Contran.
Os novos valores
a partir de novembro
Infração leve (3 pontos na CNH): de
R$ 53,20 para R$ 88,38 (aumento 66%).
Infração média (4 pontos na CNH): de
R$ 85,13 para R$ 130,16 (aumento 52%).
Infração grave (5 pontos na CNH): de
R$ 127,69 para R$ 195,23
(aumento 52%).
Infração gravíssima (7 pontos na CNH):
de R$ 191,54 para R$ 293,47
(aumento 53%).
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Daniel Annenberg fala sobre motofrete
para o Jornal A Voz do Motoboy
O sociólogo e gestor público Daniel Annenberg
foi diretor-presidente do Detran-SP por cinco anos.
No período em que esteve no cargo, trabalhou para
modernizar o órgão e melhorar a segurança no
trânsito em todo o Estado. Mas, além disso, Daniel
empenhou-se para melhorar as condições de trabalho e segurança de motociclistas e motofretistas.
A principal conquista de Annenberg foi a regulamentação, essencial para a padronização da categoria, diminuição de acidentes e valorização do setor. Em entrevista ao A Voz do Motoboy, Annenberg
conta algumas das medidas que tomou enquanto
dirigiu a autarquia.
A Voz do Motoboy: Regulamentar a profissão
no Estado foi uma das lutas que você travou
enquanto estava no Detran-SP. Como foi esse
processo?
Daniel Annenberg: Para mudar leis e modernizar órgãos não basta estar na direção de um órgão
ou autarquia. É preciso trabalhar com outras esferas de Poder Público. No caso de SP, o Detran é
estadual, mas a CET é municipal. Já o DENATRAN
e o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito)
são federais. Fora as demais entidades, sindicatos
e empresas privadas envolvidas. Então, para fazer
melhorias, é preciso dialogar com todos os setores. Novas regulmentações do Código de Trânsito
Brasileiro dependem do CONTRAN, por exemplo. A
principal foi mudança foi o ensino à distância para
o curso 30 Horas, que antes exigia aulas teóricas
e práticas de forma presencial. Isso emperrava o
avanço da regulamentação. E não só no Estado de
São Paulo, mas em todo Brasil (nem todos os estados contam com centros especializados, como
CFCs credenciados, assim como pistas para a realização da parte prática).
AVM: Antes da Resolução, entretanto, o Detran-SP já ajudava muito com a categoria? De
que forma?
DA: Editamos diversas Portarias que contribuíram para o avanço do processo. Também oferecemos mais de 30 mil vagas para o Curso de 30
Horas do Contran gratuitamente em mais de 100
instituições em todo o Estado. Com o curso realizado e o diploma de conclusão na mão, basta ir ao

Reunião realizada no Contran em Brasília

SindimotoSP e Daniel Annemberg não
pouparam esforços para aceleração do processo de
regulamentação em todo o Estado de São Paulo

Detran ou a um posto do Poupatempo e solicitar
alteração na CNH para “motofretista”. A obtenção
da Licença Motofrete (placa vermelha) sai rápido.
Mas, na capital, para trabalhar com motofrete ainda
é preciso tirar o Condumoto. O Governo Estadual
ainda ajudou o setor ao oferecer crédito especial
para compra de moto zero, ítens de segurança e
equipamentos de proteção pessoal em até 24 vezes com juros de 0,35% ao mês.
AVM: E quanto à permissão para transportar
familiares no trajeto de ida e volta do trabalho.
Isso também era prioridade dos motociclistas e
o Detran-SP esteve ao nosso lado.
DA: Essa foi uma importante solicitação: a liberação do transporte de familiares no trajeto de ida
e volta do trabalho. Antes, isso poderia caracterizar
transporte clandestino já que, a motocicleta de placa vermelha (categoria aluguel), não pode transportar pessoas. Mas, alguns profissionais davam
caronas para familiares que saem ou chegam do
trabalho de madrugada, quando não há transporte público nas ruas. Então, a lei precisa se adaptar
às necessidades reais das pessoas. Proibir a garupa
pode complicar a vida de muita gente. Atuei para
vetar, na ALESP (Assembleia Legislativa de SP), o PL
que proibia o transporte de passageiros. Adequar
as normas é importante.
AVM: Sua atuação no Detran mostra que há
alguns princípios que você segue na vida pública. Quais seriam?
DA: Minha meta principal, profissional e pessoal,
é ver o fim das injustiças sociais e ajudar a promover a igualdade de direitos e oportunidades. Diminuir a burocracia e simplificar a relação entre cida-

dãos e poder público é uma das alternativas para
atingir esse objetivo. Quando ajudei a implantar o
Poupatempo, no fim dos anos 90 (trabalhei no projeto durante 10 anos), a ideia era essa: modernizar
os processos, melhorar o atendimento ao cidadão,
facilitando a vida das pessoas, e promovendo igualdade de direitos e deveres. No Detran, dialogamos
com muita gente para encontrar consensos capazes
de trazer melhorias aos setores envolvidos e, sobretudo, salvar vidas no trânsito. Há muito por fazer?
Muito. Mas muito já foi conquistado. O Detran tem
mais 80 anos e sofre com alguns vícios antigos, excesso de burocracia e possibilidades de irregularidades. Em cinco anos, contribuí para modernizar a
autarquia. Mas sabemos que, para garantir justiça
social, segurança e qualidade de vida para todos, é
preciso esforço de dialogar, sensibilizar e unir diversos setores responsáveis, além dos trabalhadores.
Nenhum gestor ou político, por melhor que seja,
consegue fazer algo sozinho. Portanto, as conquistas que fizemos enquanto estava do Detran-SP resultam de um trabalho que dependeu muito de um
diálogo constante e da boa relação com o SindimotoSP, por exemplo.
AVM: Agora que você saiu do Detran-SP, o que
pretende fazer?
DA: Sou pré-candidato a vereador. Se conseguir chegar à Câmara Municipal, pretendo levar os
mesmos princípios que norteiam minha vida e lutar por propostas que possam, de fato, melhorar a
vida das pessoas.

Reunião realizada na sede do Detran SP

Daniel Annemberg reúne SindimotoSP e Associação Paulista
de Municípios (APM) para desenvolver ações conjuntas pela
regulamentação do motofrete no estado paulista.

Lei Seca comemora oito anos salvando
vidas nas cidades brasileiras
Diminuir o número de acidentes nas ruas brasileiras, evitando mortes. Essa sempre foi a grande
missão da Lei Seca, que comemora oito anos neste mês. Desde o início, a operação vem promovendo uma mudança expressiva nos hábitos dos
motoristas, principalmente em relação à combinação de direção e álcool. Prova disso é a queda
gradual do número de acidentes causados após a
ingestão de bebidas alcoólicas. No Rio de Janeiro,
por exemplo, a média foi reduzida em quase 3%
desde 2009, quando o índice registrado nos primeiros meses do ano era de 7,9% – porcentagem
que caiu para 5,1% em 2016.
No Rio, cidade referência nas ações de conscientização, o número de flagrantes envolvendo
motoristas alcoolizados apresentou redução mé-

dia de 30%. Além disso, desde a implantação da
Lei Seca, cerca de 155 mil motoristas com sinais
de embriaguez tiveram suas carteiras de habilitação retidas. O Distrito Federal também registrou
bons resultados com a maior rigidez: 813 motoristas foram autuados por alcoolemia em janeiro
deste ano, 297 casos a menos comparando com o
mesmo período de 2015.
Os números se mantêm positivos quando tomamos por base os índices nacionais. De acordo
com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
quando a Lei Seca passou a ser mais rigorosa e
sem tolerância, em 2012, os registros chegavam
a 7.594 casos, contra os 7.391 acidentes em 2014.
Os números do Seguro DPVAT também apontam a
queda de mortes ao longo dos anos.

No entanto, o Brasil ainda precisa investir muito em educação no trânsito e conscientização da
população para alcançar a média mundial de 8,3
mortes por 100 mil habitantes. Os registros nacionais alcançam a assustadora marca de 19,9 mortos por um grupo de 100 mil habitantes.
O panorama do país ainda está muito distante do estipulado pelo Plano Nacional de Redução
de Acidentes, elaborado em 2011 para diminuir
50% dos acidentes fatais até 2020. Para alcançar
esse objetivo, a fiscalização continua nas ruas para
evitar que novas vítimas dessa mistura perigosa
sejam feitas e lembrar que direção e bebida não
combinam.
Preserve vidas e diga não à essa combinação
fatal!
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SindimotoSP denuncia empresas de aplicativo de motofrete
para o Ministério do Trabalho e Previdência Social e o
Ministério Público do Trabalho por descumprirem leis trabalhistas
Trabalhar no aplicativo não é vantagem
Num primeiro momento, o profissional acha
compensador, mas no final do mês, seu gasto com
equipamento, não ter direitos trabalhistas, alto consumo da gasolina e demais desgastes das peças da
moto, leva mesmo é prejuízo para o bolso.

O presidente Gil não está medindo esforços para solucionar o problema
e já se prontificou a ajudar os motociclistas de aplicativo.

As irregularidades cometidas por essas empresas precarizam às relações trabalhistas, além
de regredir o trabalho dos últimos anos do SindimotoSP, passando por cima das Leis Federais
12.009 (regulamentação federal), 12.997 (periculosidade), 12.436 (que proíbe estimular velocidade) e Lei Municipal 14.491 (regulamentação
municipal).
Devido as injustiças cometidas e cansados da
exploração, centenas de motoboys da Loggi e
Rapiddo, entre outras que exploram o setor, estiveram no SindimotoSP no dia 14/06 para denunciar práticas abusivas. O presidente do sindicato, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, ouviu
as diversas queixas e tomou providências para
solucionar o problema como a produção de 5 mil
jornais denunciando o fato, além de divulgar em
todas as redes sociais da instituição, bem como
chamar as empresas para dialogar, fato esse que
recusaram. Ainda, informou a assessoria de imprensa do sindicato, que as medidas legais tam-

bém foram tomadas como pedir providências ao
Ministério do Trabalho.
Quem trabalha para essas empresas têm custo
fixo que gira em torno de R$ 2 mil por mês com
gasolina, óleo, pneu, relação e outros desgastes da
moto. Sem mais explicações, as empresas baixaram
o valor da corrida apertando o bolso do trabalhador e, ainda não pagam a maioria dos direitos que
os motociclistas profissionais regime CLT recebem
como piso mínimo, aluguel da moto, periculosidade,
VR, cesta básica, seguro de vida e plano odontológico gratuitos entre outros. Além disso, os motociclistas de aplicativo não têm férias, 13°, FGTS etc.
O SindimotoSP já declarou que não é contra o
sistema de aplicativos, porém, reivindica junto ao
Ministério do Trabalho criação de instrumento jurídico para regularizar o serviço que traria benefícios ao trabalhador, fim do leilão de preços entre
as empresas de aplicativos, participação nos lucros
das empresas para os motociclistas entre outros aspectos legais para esse setor.

SindimotoSP leva empresas de Apps para mediação
com a DRT – Ministério do Trabalho. Objetivos do
sindicato são denunciar para o Ministério do Trabalho
irregularidades e exigir pagamento dos direitos dos
trabalhadores conquistados em Convenção Coletiva,
além de respeito à CLT, que determina pagamento de
férias, 13º salário, entre outros benefícios.

Consulta pública que definirá o novo texto
da Periculosidade foi adiada até 18 de julho
92

Todo motociclista que exerce atividade remunerada via CLT com
motocicleta, independente de ser motoboy, tem direito ao benefício e
deve enviar sugestões, bem como reivindicar, o pagamento até essa data.
Depois dessa data, uma comissão tripartite (sindicatos laborais, patronais e governo federal) irá
elaborar as novas formas de pagamento, quem tem
direito, como ocorrerá etc. Para o SindimotoSP, que
está na comissão, todo motociclista que está exercendo à profissão, seja ela qual for, mas usa moto
para o deslocamento, tem que receber os 30% de
adicional de periculosidade.
O SindimotoSP já se posicionou contra o texto
apresentado pela equipe técnica do governo federal
porque quer “limitar” o pagamento, o que é errado.
A Lei Federal 12997 não diz que apenas motoboy
deve receber, mas sim, quem executa seu trabalho
ou atividade com moto. Essa lei é clara e diz não
existir tempo de exposição, eventualidade e proporcionalidade, além de não citar que só motoboy

é que receberá os 30% sobre o salário descrito na
carteira profissional. Ao sair de casa para exercer a
função profissional de moto, seja ela qual for, onde
for e quanto tempo for, o perigo e risco de acidente
existe, portanto, deve receber a periculosidade.
Todo profissional que usa moto para trabalhar
deve enviar sugestão, crítica ou reivindicar o direito
das seguintes formas:
Email para normatizacao.sit@mte.gov.br
Correio: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
- Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho,
Coordenação-Geral de Normatização e Programas
/ Esplanada dos Ministérios - Bloco “F” - Anexo “B”
- 1º Andar - Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF.
Cadastro Portal Ministério do Trabalho: link
audiência pública - periculosidade

.
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Ministério do Trabalho
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 16 de junho de 2016

O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, faz público que em reunião de 14 de Junho de 2016, o Conselho Nacional
de Imigração deferiu os seguintes pedidos de concessão de vistos
temporário, permanente e permanência definitiva:
Permanente - CNIg - RN 27 , de 25/11/1998:
Processo: 46094000601201514 Prazo: Indeterminado Estrangeira: ABIBOU KABORE Passaporte: A2103812; Processo:
46094000047201648 Prazo: Indeterminado Estrangeira: MARIA DE
LOURDES DA COSTA ALMEIDA VIEGAS Passaporte: P153709;
Processo: 46215006009201685 Prazo: Indeterminado Estrangeira:
SEIRA
TSUTSUMI
Passaporte:
TH3829955;
Processo:
46094000089201689 Prazo: Indeterminado Estrangeira: DINA GIGLIO
COPPA
Passaporte:
12CK82309;
Processo:
46094000092201601 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: JOSE DE
FREITAS JARDIM Passaporte: 129846006.
Permanente - CNIg - RN 70 , de 09/05/2006:
Processo: 46094000070201632 Prazo: Indeterminado Estrangeira: ALEXANDRA STEINMEYER Passaporte: C3JH3YKPR.
Permanência Definitiva - CNIg - RN 27 , de 25/11/1998:
Processo: 46094002197201513 Prazo: Indeterminado Estrangeira: ILDA FLORES RAMOS; Processo: 46094000023201699 Prazo: Indeterminado Estrangeiro: JOACHIM WALTER SPENGLER
Passaporte: 401043424 Estrangeiro: MARC ULRICHS Passaporte:
129740001 Estrangeiro: THOMAS MAX BAUMGART Passaporte:
C4WN9W0F.
O Presidente do Conselho Nacional de Imigração, faz público que em reunião de 14 de Junho de 2016, o Conselho Nacional
de Imigração indeferiu os seguintes pedidos de concessão de vistos:
Permanente - CNIg - RN 27, de 25/11/1998:
Processo: 46094002218201592 Estrangeiro: DAOUDA
COULIBALY; Processo: 46094002226201539 Estrangeira: NEILA
CIBELL RAMOS DELGADO; Processo: 46094000069201616 Estrangeiro: PAOLO FINI; Processo: 46094000088201634 Estrangeiro:
TUMBULO BAIO; Processo: 46094000091201658 Estrangeiro:
AÉRCIO VAN-DÚNEM DO NASCIMENTO
PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
PORTARIA Nº 546, DE 15 DE JUNHO DE 2016
Prorroga o prazo da consulta pública o texto técnico básico de revisão do Anexo 5
(Atividades Perigosas em Motocicleta) da
NR-16 (Atividades e Operações Perigosas).
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 14, inciso II, do Anexo I do
Decreto n.º 5.063, de 3 de maio de 2004, e em face do disposto nos
arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto n.º 5.452, de 1º de maio de 1943 e no art. 4º da
Portaria MTE n.º 1.127, de 02 de outubro de 2003, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (tinta) dias o prazo referente à
consulta pública do texto técnico básico de revisão do Anexo 5
(Atividades Perigosas em Motocicleta) da Norma Regulamentadora
n.º 16 (Atividades e Operações Perigosas), dada pela Portaria SIT n.º
530, de 15 de abril de 2016, disponível no link http://consultaspublicas.mte.gov.br/inter/consultas-publicas/acesso/acesso.seam.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARIA TERESA PACHECO JENSEN

SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO
DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 16 de junho de 2016
Com fundamento previsto no art. 53 da Lei 9.784 de 29 de
janeiro de 1999, aprovo a Nota Técnica 1156/2016/CGRS/SRT/MT,
com adoção da seguinte medida: ANULAR a publicação do Diário
Oficial da União - DOU, Seção I, pág. 69, n.º 71, de 19 de abril de
2016, que arquivou o Registro Sindical, e PUBLICAR o Pedido de
Registro Sindical do Sindicato dos Trabalhadores Empregados em
Condomínios Residenciais e em Edifícios e em Empresa de Administração e Prestação de Serviços em Condomínio do Município de
São
Luis
MA,
CNPJ
15.274.390/0001-65,
Processo
46223.006864/2012-63, para representar a Categoria Profissional dos

1
Trabalhadores empregados em condomínios residenciais e em edifícios e em empresas de administração e prestação de serviços em
condomínios, com abrangência municipal e base territorial no Município de São Luís no Estado do Maranhão, ficando aberto o prazo
de 30 (trinta) dias para que os interessados possam se manifestar, nos
termos da Portaria 188, de 05 de julho de 2007 e da Portaria 326, de
1º de março de 2013.
Em 17 de junho de 2016
Com fundamento na decisão exarada no Processo Judicial
0010313-82.2015.5.15.0153 pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; na Nota
Técnica 321/2016/AIP/SRT/MT; e na Portaria Ministerial 326/2013, o
Secretário de Relações do Trabalho Substituto, no uso de suas atribuições legais, resolve, para fins de anotação no CNES, EXCLUIR o
Município de Ribeirão Preto/SP da base territorial do SOESP - SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 52.034.840/0001-79, Carta Sindical L003 P003 A1941.
Com fundamento na decisão judicial prolatada pelo MM. Juiz
da Vara de Registros Públicos no Processo Judicial 014664190.2016.8.19.0001 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
na Portaria Ministerial 326/2013 e na Nota Técnica
328/2016/AIP/SRT/MT, o Secretário de Relações do Trabalho Substituto, no uso de suas atribuições legais, resolve: SUSPENDER o Processo de Pedido de Registro Sindical 46215.003328/2016-39 do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE FRETAMENTO E TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO E REGIÃO - SINDIFRETUR, CNPJ 24.282.175/000105, até decisão final no Processo Judicial 0146641-90.2016.8.19.0001.
LEONARDO CABRAL DIAS
Substituto

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE
JANEIRO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 9 de junho de 2016
Processo: 46215.005774/2016-88 - À vista do Despacho da
Seção de Relações do Trabalho, às fls. 41, e usando da competência
que me foi delegada no Artigo 1° da Portaria SRT/MTE N° 2, de 25
de maio de 2006, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União,
de 30 de maio de 2006, HOMOLOGO A ALTERAÇÃO DO PLANO
DE CARGOS E SALÁRIOS DA COMPANHIA ESTADUAL DE
ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE.
Processo: 46215.000902/2016-05 - À vista do Despacho da
Seção de Relações do Trabalho, às fls. 134, e usando da competência
que me foi delegada no Artigo 1° da Portaria SRT/MTE N° 2, de 25
de maio de 2006, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União,
de 30 de maio de 2006, HOMOLOGO O PLANO DE CARGOS E
SALÁRIOS DA HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ANTONIO CARLOS BUZATTO
Substituto

.

Ministério do Turismo

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE EXPLORAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
PORTARIA Nº 120, DE 15 DE JUNHO DE 2016
O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10,
de 12 de maio de 2010, resolve:
Autorizar a construção de acesso na faixa de domínio da
Rodovia Fernão Dias, BR-381/MG, no km 499+300m, na Pista Norte,
em Betim/MG, de interesse da Palma Imobiliária Ltda. Processo n.º
50500.368481/2015-80.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O inteiro teor da Portaria acima encontra-se disponível no
sítio da ANTT na rede mundial de computadores - Endereço
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/355/Legislacao.html.
LUIZ FERNANDO CASTILHO
PORTARIAS DE 15 DE JUNHO DE 2016
O Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso
de suas atribuições e em conformidade com a Deliberação n.º 157/10,
de 12 de maio de 2010, resolve:
Nº 121 - Autorizar a readequação de acesso localizado no km
113+230m, na Pista Sul da Rodovia BR-116/PR, no município de
Curitiba/PR, de interesse da MSKT Comércio de Combustíveis Ltda.
- ME. Processo nº 50515.030626/2015-11.
Nº 122 - Autorizar a construção de alça de acesso na faixa de
domínio da Rodovia Régis Bittencourt, BR-116/SP, no km
272+000m, na Pista Sul, em Taboão da Serra/SP, de interesse de SDT
3 Centro Comercial LTDA. - Shopping Taboão. Processo n.º
50500.377381/2015-44.
Nº 123 - Autorizar a readequação de acesso localizado na faixa de
domínio da Rodovia BR-101/SC, no km 195+638m, no Sentido Sul,
Biguaçu/SC, de interesse do Sr. Zilio Volpato. Processo n.º
50545.007706/2016-99.
Nº 124 - Autorizar implantação de rede de transmissão de energia
elétrica por meio de travessia no km 283+060m da Rodovia Transbrasiliana, BR-153/SP, no município de Ocuaçu/SP, de interesse da
Companhia Paulista de Força e Luz S.A. Processo n.º
50515.026739/2016-95.
Estas Portarias entram em vigor na data de sua publicação.
O inteiro teor das Portarias acima encontram-se disponíveis
no sítio da ANTT na rede mundial de computadores - Endereço
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/355/Legislacao.html.
LUIZ FERNANDO CASTILHO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PORTARIA Nº 1.067, DE 17 DE JUNHO DE 2016

SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO
DO TURISMO
PORTARIA Nº 7, DE 16 DE JUNHO DE 2016
O SECRETÁRIO NACIONAL DE ESTRUTURAÇÃO DO
TURISMO, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria/SE/MTur nº 84, de 07 de outubro de 2015, publicada no Diário
Oficial da União de 09 de outubro de 2015, resolve:
Art. 1 o- Fica aprovado o Manual de Procedimentos para
Acompanhamento de Contratos de Repasse, disponibilizado no sitio
http://www.turismo.gov.br/portariamanualacompanhamentocontratosderepasse.pdf, regulando a forma de acompanhamento dos contratos
de repasse celebrados entre a União e os entes federados para a
implementação de infraestrutura turística.
Art. 2 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016062000092

Nº 116, segunda-feira, 20 de junho de 2016

Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil
.

NEUSVALDO FERREIRA LIMA

Disciplina a delegação da competência para
licitação e contratação entre a Administração Central e os respectivos órgãos descentralizados e dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 24 da Estrutura Regimental da
Autarquia, aprovada pelo Decreto nº 8.489, de 10 de julho de 2015,
publicado no D.O.U. de 13 de julho de 2015, e o art. 178 do Regimento Interno aprovado pela Resolução/CA nº 26 de 05/05/2016 e
publicada no DOU de 12/05/2016, tendo em vista o constante no
processo nº 50600.018513/2010-66, e
CONSIDERANDO que o DNIT é órgão gestor e executor,
em sua esfera de atuação, da infraestrutura de transporte terrestre e
aquaviário, integrante do Sistema Federal de Viação;
CONSIDERANDO o permanente propósito da Administração do DNIT em descentralizar as competências, de modo a aproximá-la dos fatos, pessoas ou problemas a atender;
CONSIDERANDO que a delegação de competência agiliza a solução dos procedimentos administrativos e reverte em prol da coletividade;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assunto, de tão polêmico, teve prorrogação com
publicação no Diário Oficial da União - Seção 1,
Edição n° 116 de 20/06/2016 - Página 92.

Anota aí.
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SindimotoSP está na Frente Parlamentar
dos veículos sobre duas rodas
Ações do grupo iniciaram em solenidade oficial realizada no auditório
Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

A frente nasceu da necessidade de ações concretas específicas para quem anda de motocicleta
no estado de São Paulo e, também, para minimizar os acidentes de trânsito que vem ocorrendo
principalmente com motociclistas. Ela será presidida pelo deputado estadual Jorge Wilson Xerife do
Consumidor (PRB-SP).

Na solenidade de abertura
houve consenso entre os participantes que o grande número de acidentes envolvendo motocicletas, vitimando
milhares de jovens em idade
produtiva, precisa de políticas
públicas eficientes para que
diminua e para que haja um
trânsito mais seguro.
O representante do SindimotoSP Rodrigo Ferreira, informou aos presentes que no
estado de São Paulo a frota de
motocicletas é de aproximadamente 5,5 milhões, sendo
que mais de 220 mil profissionais utilizam suas motocicletas para trabalhar. E mesmo com esse número
expressivo e com o crescimento do segmento de duas
rodas, nos últimos dez anos, as políticas públicas não
acompanharam esse progresso.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças – ANFAMOTO

Orlando Cesar Leone, parabenizou a iniciativa. Ressaltou em sua fala que a instalação da frente não
se resume a ato político e, sim, importante abertura
para discussão dentro da casa legislativa.
Já para Mario Kamei presidente da Associação dos
Lojistas das Ruas das Motos, a frente parlamentar
vem de encontro com os anseios dos lojistas de Motopeças da Rua General Osório, região central de São
Paulo. Através da Associação que foi criada em setembro os lojistas poderão fazer suas reivindicações.
A principal delas é para que a região seja revitalizada
e reconhecida como nicho de negócios.
Embora algumas iniciativas por parte do governo estadual e do Detran.SP tenham sido tomadas,
como por exemplo o curso para os motofretistas gratuitos, ainda faltam muitas ações que beneficiem a
categoria.
“Para se ter uma ideia do descaso aos profissionais na capital, local que mais acontecem acidentes com motociclistas, foram eliminadas pela
gestão Haddad as únicas motofaixas existentes no
Brasil, ato considerado tremendo retrocesso”, finalizou Rodrigo Ferreira.

Cedatt quer educação e segurança para trânsito no Estado de São Paulo
SindimotoSP colocou-se a disposição da entidade para ajudar no projeto de educação.
Na ocasião o sindicato também informou dados da categoria em todo o estado.
O Dr. Fabio Racy, na abertura de mais uma reunião do Cedatt, apresentou José Renato Nalini - Secretário da Educação do Governo do Estado de São
Paulo. A intenção foi mostrar aos participantes que
a Secretaria da Educação tem feito e participado ativamente na questão da construção de um trânsito
mais consciente. O SindimotoSP é membro permanente do Cedatt, e estava presente no evento, Rodrigo Ferreira parabenizou a união das secretarias estaduais e colocou a entidade a disposição do Cedatt
para sugerir ações práticas que visem diminuição de
acidentes no trânsito. Além disso apresentou dados
estatísticos do setor e reafirmou na sequência o desejo do sindicato em desenvolver projetos e ações

juntos com o Cedatt e Governo Estadual que possam contribuir para a educação no trânsito.
Segundo o secretário, Educação para o Trânsito é direito de todos e obrigação do Estado. “A
invasão das escolas são atos de vandalismo, mas
precisamos de civilidade. No trânsito é a mesma
coisa. Também pode não ter civilidade. Tem que se
ensinar as pessoas a conviverem.”, dissse Nalini em
seu discurso.
Ainda nesse ano, uma força tarefa divulgará série de vídeos conferência com temas convidativos
como bicicleta, skate, visando o publico professores e alunos, ministrará oficinas nas escolas e disponibilizará conteúdo digital para os professores,

estimulando os docentes para o trabalho com o
tema Trânsito.

Rodrigo Ferreira e Gerson Silva representaram o
presidente Gil, na reunião do Cedatt. Toda iniciativa da
entidade e Governo Estadual tem apoio do SindimotoSP

SindimotoSP participa de audiência pública em Brasília sobre
PL 5007/2013 que obriga motofaixas nas cidades brasileiras
O PL altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a implantação de faixa ou pista exclusiva
para motocicletas em vias de grande circulação e
fixar as velocidades máximas permitidas para esse
tipo de veículo.
Caso aprovada a lei, os municípios terão que
planejar, projetar, regulamentar, implantar e operar esquemas especiais de circulação em vias com
elevado volume de tráfego, de modo a promover a
melhoria da segurança do trânsito; além de reservar faixa ou pista exclusiva para a circulação de motocicletas em vias com elevado volume de tráfego.
Na audiência, o SindimotoSP defendeu o projeto
que sem sombra de dúvidas, salvaria muitas vidas.
No evento estavam também outros defensores da

motofaixa, como a Abraciclo, o SindimotoDF e outros sindicatos de motofrete.
A CET-SP enviou representante que defendeu veementemente que a volta de motofaixa na cidade
de São Paulo não surtiria efeito. Porém, o argumento foi rebatido pelos presentes porque as motofaixas não tinham sinalização adequada, eram insuficientes para à quantidade de motos existentes e
desde o começo da gestão Haddad, havia desejo da
administração desativar as motofaixas para construção de ciclovias, o que acabou acontecendo.
O SindimotoSP bem como outros sindicatos presentes também rebateram que as motofaixas da Vergueiro e
Sumaré não surtiram efeito, mas que deveria haver sim,
pelo menos outras 10 em avenidas grandes e nas marginais Pinheiros e Tietê para alcançar bons resultados.

Agora, o PL 5007/2013 está sujeito à Apreciação
Conclusiva pelas Comissões em regime de Tramitação Prioritária aguardando parecer do Relator na
Comissão de Viação e Transportes (CVT).

