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Febramoto em ratificação da ata de 
fundação, passa a ter representatividade 

nacional e realinhamento de políticas

O dia 9/6/2017 entrou para à história do motofrete nacional com 
a ratificação da fundação da Febramoto –  Federação Brasileira 
de Motociclistas Profissionais, que passa ter representatividade 
no Brasil com a integração de sindicatos  de motofrete de vários 

estados brasileiros, entre eles, SindimotoSP, SindmotoDF, 
SindimotoAL/Simmeal, SindimotoRJ, SindimotoPE, SindimotoPB, 

Simosasco,  e os Sindimotos de Araçatuba, Ribeirão Preto e Campinas.

SindimotoSP reúne-se com a Casa Civil do Estado de São Paulo, DetranSP, Comando 
Geral da PM, Denatran e Secretaria de Segurança Pública para discutir o fim da 
fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60) e demandas da categoria do motofrete
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94% dos acidentes com 

mortes segundo Infosiga
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SindimotoSP e 
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periculosidade

Sindimoto de Manaus 
faz mega protesto

contra Uber

CET-SP e Sest- Senat 
oferecem Curso 30 Horas 
obrigatório do Contran

Responsabilidade Solidária é obrigação do 
tomador de serviço e da empresa contratante

Só com a PM foram duas reuniões que resultou na suspensão temporária da fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60)  até que o Denatran dê um posicionamento 
final. Em seguida, reuniões com o DetranSP e Denatran serviram para que o SindimotoSP também mostrasse as reais demandas  do setor de motofrete.
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O sindicato dos motoboys de São Paulo está de casa nova, porém na 
mesma rua - mudando do número 40 para o 58 da Dr Eurico Rangel, no 
Brooklin Novo - para se adequar a Lei de Zoneamento Municipal. Segundo o 
presidente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, a intenção também é otimizar 
os espaços de atendimento e funcionamento do sindicato. O horário de 
atendimento do plantão geral da diretoria continua das 8 às 17 hs de segun-
da a sexta-feira (sem intervalo de almoço), o atendimento para Recursos de 
Multa de segunda, terça e sexta-feira das 13 às 17 hs. Já os atendimentos 
jurídicos INSS / DPVAT / Aposentadoria / Auxílio-Doença e INSS é das 14 às 
17 hs na terça-feira; Trabalhista (entrada de processos) e Cível às quartas-
-feiras das 9 às 14 hs. O SindimotoSP não funciona sábado, domingos e 
feriados, exceto com agenda prévia e confirmada nos veículos oficiais do 
sindicato e também disponibiliza novos telefones 3361-9410 / 5093-4763 
/ 5093-1527 / 5049-3411 para dúvidas e demais atendimentos.

SindimotoSP muda de endereço

E lá se foram seis meses. Chegamos ao meio do ano com uma série de dúvidas no que-
sito político, pois não sabemos se ficamos ou não com presidente até o fim do mandato. 
Essa crise em Brasília só complica a economia brasileira que já está mal das pernas. E ainda 
por cima, como se não bastasse, querem mexer em nossa aposentadoria e direitos traba-
lhistas. Tudo isso junto parece um furacão que vai levando tudo junto e para dentro dele. 
Até quando ficaremos esperando soluções? Quanto será, ainda, o preço que iremos pagar 
por essa corrupção toda e inércia governamental? Uma coisa já sabemos: a situação está 
feia. No motofrete não é diferente e cada dia mais empresas fecham, motociclistas ficam 
desempregados e leis absurdas complicam mais ainda de quem resiste. Olha, isso tudo está 
parecendo mesmo é um filme de terror e ainda temos mais seis meses pela frente para 
dizer adeus a 2017. Tomara que passem rápido... e sem mais complicações, para o nosso 
próprio bem.
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Editorial

O AISA 9 é 
um aplicativo que 
foi desenvolvido 
para premiar os 
motociclistas que 
respeitam os limi-
tes de velocidade 
e informam situações de risco. O programa foi apresentado na Câmara Municipal de 
São Paulo e aos secretários do Executivo para que a Prefeitura possa utilizá-lo em 
políticas públicas de segurança viária e conscientização de trânsito. O presidente da 
empresa, Sérgio Biancardi, vê sua ferramenta como um “legado” para a capital paulista.

“Nosso aplicativo premia os bons pilotos, reconhece as ações positivas de cidadania 
e mapeia todas as informações das vias e não estamos oferecendo ou vendendo um 
projeto, nossa tecnologia tem custo zero de desenvolvimento, os módulos já estão 
prontos e oferecemos essas informações dos bons pilotos e riscos das vias para que 
sejam feitas correções de infraestrutura”, explicou Biancardi,

O secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Daniel Annenberg, afirmou que a 
Prefeitura pretende conhecer mais o aplicativo e avaliar a possibilidade de usar a ferra-
menta. “Tudo que houver de tecnologia que auxilie na melhor gestão, principalmente 
na parte de mobilidade, é muito bem vindo”, disse.

Também participou da apresentação Sérgio Avelleda, secretário municipal de Mobi-
lidade e Transportes. De acordo com ele, um levantamento da Prefeitura aponta que 
dois motociclistas morrem diariamente em São Paulo.

“São iniciativas como essas que os empreendedores podem contribuir com uma 
cidade melhor, mais segura e urbana. Estamos tratando aqui da segurança de motoci-
clistas, uma preocupação enorme do prefeito João Doria”, disse Avelleda.

A AISA 9 já teve mais 1 mil downloads e dá prêmios para os motociclistas que fize-
rem mais pontos por não cometerem infrações.

Aplicativo de segurança para 
motociclistas é apresentado na Câmara

Falha humana causa 94% dos acidentes com mortes segundo Infosiga

Responsabilidade Solidária é obrigação do tomador de serviço e da empresa contratante
Em caso de acidentes, a responsabilidade solidá-

ria deixa claro essa obrigação independente da lei 
ou da vontade das partes, e se dá quando os envol-
vidos respondem igualmente, tanto em relação a di-
reitos, como também em relação a obrigações. A lei, 
por si só não impõe valores ou dias da semana em 
que houve a prestação pois cada caso é que mos-
trará a continuidade, bem como a temporalidade 
dedicada à prestação do serviço pelo motofretista.

Em caso de acidentes, o trabalhador deve pro-
curar o SindimotoSP para receber todas as infor-
mações necessárias. Os plantões de diretores 
acontecem de segunda à sexta-feira das 8 às 
17 hs, exceto feriado. Na terça-feira das 14 
às 17 hs há plantão específico com o Dr 
Eduardo sobre o assunto, inclusive apo-
sentadoria e auxílio-doença, além de ou-
tras situações ligadas ao INSS.

O site de mapeamento das questões relativas ao 
trânsito do Governo Estadual de São Paulo alega em 
levantamento que, quase 100% dos acidentes de trân-
sito tem como origem a falha humana. O estudo re-
vela que não é apenas uma questão de momento ou 
acaso, mas sim (e também), as condições precárias 
da motocicleta, irregularidades, faltas de EPIs e até a 
questão fisiológica dos condutores, no caso, muitas ve-
zes no limite do stress, com problemas neurológicos ou 
emocionais que distraem o motociclista a ponto dessa 
situação ser o motivo do acidente. Por isso, descanso e 
verificação dos itens de segurança nunca são demais e 
podem evitar uma grande dor de cabeça.

Fazer a revisão mecânica, checar se os documentos 
da motocicleta estão em dia, bem como a habilitação 
do motorista, além de dirigir com prudência, respeitan-
do as leis de trânsito, são dicas para o exercício da pro-

fissão de motociclista profissional com segurança, além 
das relacionadas abaixo e outras que se aprendem no 
dia a dia a na experiência no exercício da profissão. Por 
isso, é fundamental que além de observar as condições 
da motocicleta, o motociclista esteja em plena condi-
ção para pilotar, ou seja, descansado, com a atenção 
totalmente voltada para a direção e, principalmente, 
sem usar drogas ou álcool.

Os pneus tem como premissa fundamental que es-
tejam em boas condições de uso, nem lisos ou “care-
cas” e com a calibragem adequada de acordo com as 
especificações do fabricante.

Já os espelhos retrovisores confirmam que, tão im-
portante quanto ser visto, é ver. Por este motivo, ajuste 
sempre os seus retrovisores e fique atento às áreas de 
não visibilidade do motorista, o famoso “ponto-cego”. 
Uma dica é sempre olhar mais de uma vez em cada 

espelho antes de fazer uma manobra ou ultrapassa-
gem. O melhor ajuste é aquele que cobre a maior área 
ao redor da motocicleta na melhor posição para você.

Na chuva, para os motociclistas os riscos ao dirigir 
durante são ainda maiores, já que a visibilidade fica 
prejudicada, o que pode dificultar manobras para des-
viar de eventuais obstáculos na via, como buracos ou 
objetos. O cuidado deve ser redobrado e velocidade 
reduzida.

Lembrando ainda que, de acordo com o artigo 230 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veícu-
lo sem qualquer um dos equipamentos obrigatórios, 
com eles ineficientes, inoperantes ou fora das espe-
cificações estabelecidas pelo Contran, ou ainda com 
acessórios proibidos, é infração grave, com multa de R$ 
195,23, retenção do veículo para regularização e cinco 
pontos na habilitação do proprietário do veículo.



Anota aí.
Quem trabalha
com a moto tem que ter
placa vermelha.

Crédito especial
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Febramoto: agora é pra valer!

A intenção da federação é lutar pelos direitos 
dos motociclistas profissionais no país reivindican-
do direitos trabalhistas, melhorias no exercício da 
profissão, cursos de capacitação, campanhas de 
segurança no trânsito etc. O evento aconteceu no 
SindimotoSP (rua Dr Eurico Rangel, 40 – Brooklin 
Novo – SP), no mês de junho.

A Febramoto é uma instituição sem fins lucra-
tivos, de caráter filantrópico e social que visa unir 
forças em todo Brasil para buscar soluções práti-
cas para os problemas dos profissionais que tra-
balham com motocicletas, seja qualquer um dos 
setores.

Ela foi constituída para representar e defen-

der os interesses dessas categorias profissionais 
em todos os estados da federação promovendo 
a união, qualificação profissional e melhora na 
prestação de serviços no setor de entregas rápidas 
com veículos de duas rodas. Também busca par-
cerias com outras associações, entidades sindicais, 
poder público etc, para que haja unificação dos 
interesses e soluções práticas para os profissionais 
citados aqui.

A Febramoto ocasionalmente promoverá sim-
pósios, workshops, encontros, campanhas etc, 
para discutir os problemas do segmento e ofere-
cer ideias e soluções práticas que visem a melhora 
de qualidade de vida dos associados.

FEBRAMOTO

SindimotoSP – São Paulo (Estadual

Sindmoto.DF – Brasília (Capital)

SindimotoAL – Alagoas / Simmeal (Estadual)

SindimotoRJ – Rio de Janeiro (Estadual)

SindimotoPE – Pernambuco (Estadual)

SindimotoPB – Paraíba (Estadual)

Simosasco – Osasco (Intermunicipal)

Sindimoto – Araçatuba (Intermunicipal)

Sindimoto – Ribeirão Preto (Intermunicipal)

Sindimoto – Campinas (Intermunicipal)

VISÃO 

Melhoria para o desenvolvimento do 
setor do motofrete trabalhando em parce-
rias com instituições que agreguem valores 
como honestidade, transparência, idoneida-
de, confiança etc. 

MISSÃO

Promover a consciência do motofretista 
profissional na prática democrática, na va-
lorização social, política e econômica asso-
ciando trabalho e determinação, empenho 
e coragem para isso resultar na federação 
dos dos trabalhadores sobre duas rodas do 
Brasil.

OBJETIVO

Defender os interesses da categoria e dos 
motociclistas profissionais, porém, orientar, 
elaborar estudos, coordenar, proteger, repre-
sentar, criar serviços de assessoria e consul-
toria técnica para assuntos jurídicos, econô-
micos, de comunicação, de treinamento e 
aperfeiçoamento profissional etc, também 
fazem parte de nosso trabalho junto a classe.

O dia 9/6/2017 entrou para à história do motofrete nacional com a ratificação da fundação da Febramoto – 
Federação Brasileira de Motociclistas Profissionais, que passa ter representatividade no Brasil 

com a integração de sindicatos de motofrete de vários estados brasileiros.

SindimotoSP, Sindmoto.DF e Febramoto pedem 

fim da fiscalização da Lei do Baú para o Denatran

Sindimoto de Manaus faz 
mega protesto contra Uber

Em reunião no dia 21/06/2017 na sede do Denatran 
(Brasília) – Ministério das Cidades – Poder Executivo Fede-
ral, presidido por Elmer Coelho Vicenzi, o SindimotoSP, o 
Sindmoto.DF e a Febramoto pediram o fim da fiscalização 
da Lei do Baú, que tem prejudicado milhares de trabalha-
dores motociclistas. No encontro, o Denatran pediu que os 
representantes dos motociclistas profissionais apresentem 
em outra reunião propostas para a Portaria 60 (Lei do Baú), 
além de planejamento específico para regulamentação do 
motofrete e mototaxi em todo Brasil, encontrando assim, so-
luções para as demandas da categoria e a regulamentação 
definitivamente sair do papel, trazendo benefícios para as 
categorias em todo País.

A precarização das relações trabalhistas che-
gou ao Amazonas com a Uber que tem pre-
judicado os mototaxistas e taxistas de Manaus,  
capital amazonense que ainda conta com mais de 12 mil trabalhadores clan-
destinos diante de apenas 3 mil regularizados. Participaram do protesto o 
Sindimoto de Manaus, que tem como presidente Anderson Souza, os com-
panheiros Adriano e Roberto, representando os taxistas, cerca de 600 mo-
totaxistas e 200 taxistas. O sistema de aplicativo da Uber gera discórdia e in-
satisfação porque o lucro maior fica com a empresa, além dela precarizar as 
relações trabalhistas. O ato também foi contra a clandestinidade existente no 
setor de transporte de passageiros com moto e táxi. A manifestação passou 
pelas principais vias de Manaus, bem como a prefeitura, o Aeroporto Edu-
ardo Gomes e terminou na Avenida Torquato Tapajós por volta das 15hs30.
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SindimotoSP reúne-se com a Casa Civil do Estado de São Paulo, DetranSP, Comando 
Geral da PM, Denatran e Secretaria de Segurança Pública para discutir o fim da 
fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60) e demandas da categoria do motofrete

SindimotoSP e Febramoto pedem fim da fiscalização 
da Lei do Baú para o Denatran em Brasília.

Casa Civil do Estado de São Paulo coordena reuniões para 
SindimotoSP pedir fim da fiscalização da Lei do Baú.

SindimotoSP reúne-se pela 
2ª vez com Comando-Geral da PM de SP

Detran, SindimotoSP e Simosasco traçam 
estratégias para demandas da categoria

De uma hora para outra, a PM do Estado de São 
Paulo começou a multar e prender motociclistas pro-
fissionais que estavam com baús instalados em suas 
motocicletas, fazendo assim que milhares de trabalha-
dores fossem prejudicados por essa fiscalização sem 
aviso prévio e sentido.

O SindimotoSP entrou em ação rapidamente e con-
seguiu uma reunião no Palácio dos Bandeirantes com 
a Casa Civil do Governo Estadual de São Paulo no dia 
6/6/2017. Em conversa com representantes do go-
verno estadual houve consenso e entendimento que 
a fiscalização não deveria ser feita em tempo de crise, 
desemprego e sem aviso prévio.

A Casa Civil então somou esforços com o sindicato 
e uma reunião com o Comando Geral da Polícia do 
Estado de São Paulo foi marcada e aconteceu na sede 
do DetranSP com o Comando de Policiamento de 
Trânsito da Capital (CPTrans), além de representantes 
da Casa Civil e do próprio Detran - Governo Estadual 
de São Paulo, SindimotoSP e Simosasco. Os dois sin-
dicatos reivindicaram o fim da fiscalização da Lei do 
Baú (Portarias 60, 64 e 78 do Denatran - que exige 
certificação de uso no documento da motocicleta).

Presentes na reunião: Luiz Galvão 
- Presidente SindimotoDF, Gilberto 
Almeida dos Santos - Gil (centro) - 

Presidente do SindimotoSP e 
Rodrigo Silva - Diretor Relações 
Institucionais do SindimotoSP.

Na reunião também estavam o Comandante da Polícia Rodoviária Coronel Mauro 
Cezar, o Coronel Viana do Comando de Policiamento de Trânsito, Gilberto Almeida 
dos Santos (Gil) - presidente do SindimotoSP, o Coronel da PM Dimitrius, Rodrigo 
Silva, diretor Relações Institucionais do SindimotoSP, o Capitão Paulo do Comando 

de Policiamento de Trânsito e Gerson Cunha diretor SindimotoSP. 

Estavam presentes na reunião Marco Antonio Xavier Telles (diretor de Educação de 
Trânsito e Fiscalização da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São 
Paulo), o Coronel PM - CPTrans Viana, o Capitão PM Paulo Oliveira, o diretor Presi-

dente do Detran Maxwell Borges de Moura Vieira, Gilberto Almeida dos Santos – Gil 
(presidente do SindimotoSP), Ricardo Viegas (Casa Civil Governo do Estado de São 
Paulo), Rodrigo Silva (diretor de Relações Institucionais do SindimotoSP) e Welligton 

Correia do Nascimento - Bob (diretor Sindimoto Osasco).

Na reunião, o Coronel PM Viana, da CPTrans, garan-
tiu que não houve ordem direta do governo estadual 
para esse tipo de fiscalização e alegou que esse tipo 
de ação foram atos isolados que ocorreram na hora 
da abordagem pelos PMs. O oficial também garantiu 
que não estava ocorrendo fiscalização da Lei Federal 
12009 e que não haveria outras averiguações em 
“comandos” que não fossem para coibir assaltos, de-
mais irregularidades, promover à segurança do pró-
prio motociclista, entre outras de ordem preventiva. 
No encontro, o SindimotoSP entregou ainda multas 
de trabalhadores para o Coronel que se comprome-
teu a averiguar, bem como esse tipo de fiscalização 
específica dos baús que tem ocorrido na Capital.

Numa segunda reunião ocorrida dias depois com 
o alto escalão da PM, o encontro foi aberto pelo 
próprio Comandante-Geral da PM Nivaldo Restivo 
e prosseguiu com o SindimotoSP demonstrando a 
complexidade do processo de regulamentação e 
suas exigências. O sindicato mostrou que a regu-
lamentação é o caminho e necessária para qualifi-
cação do setor, porém, reivindica campanhas edu-
cativas para diminuição de acidentes envolvendo 

Só com a PM foram duas reuniões que resultou na suspensão temporária da fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60)  até que o Denatran dê um 

posicionamento final. Em seguida, reuniões com o DetranSP e Denatran serviram para que o SindimotoSP mostrasse as reais demandas do setor de motofrete.

Na reunião agendada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 
São Paulo com o SindimotoSP, foi possível esclarecer, da parte do sindicato, todos 
os passos dados em relação ao pedido de término da fiscalização da Lei do Baú 

(Portaria Denatran 60). Participaram da reunião, além do secretário de Segurança 
Pública Mágino Alves Barbosa Filho, o secretário Adjunto Sergio Turra Sobrone, o 

chefe da Assessoria da PM na SSP Coronel PM Joselito Sarmento de Oliveira Junior, 
Gilberto Almeida dos Santos (Gil) e Rodrigo Silva, presidente e diretor Institucional, 

respectivamente, do SindimotoSP.

Pelo FIM da fiscalização da Lei do 
Baú SindimotoSP esteve em 6/6 no 
Palácio dos Bandeirantes - Casa Civil 
Estadual, reivindicando com o máxi-
mo de urgência o fim da fiscalização 
do uso do baú.  Ricardo Viegas, com 
a orientação do Governador Geraldo 

Alckmin, coordenou os encontros 
com as demais instituições para 

que o problema fosse resolvido. No 
encontro, além de Viegas, estavam o 
presidente Gil, e os diretores Gerson 

Cunha e Rodrigo Silva.

motociclistas, desburocratização das leis e suas exi-
gências, criação de leis municipais que incentivem 
a regulamentação em todo Estado de SP etc. A PM, 
nessa reunião disse que não tinha poder para mu-
dar leis e sugeriu que o SindimotoSP encaminhasse 
as reivindicações para o Denatran, porém, garantiu 
que a fiscalização da Lei do Baú estaria temporaria-
mente suspensa até parecer definitivo do Denatran.

Assim, em reunião no dia 21/06/2017 na sede 
do Denatran, em Brasília, no Ministério das Cidades 
- Poder Executivo Federal, presidido por Elmer Coelho 
Vicenzi, o SindimotoSP, o Sindmoto.DF e a Febramoto 
pediram o fim da fiscalização da Lei do Baú no Estado 
de São Paulo e entregaram as demandas reais da cate-
goria de motociclistas profissionais.No encontro, o De-
natran pediu que os representantes dos motociclistas 
profissionais apresentem propostas para a Portaria 60 
(Lei do Baú), além de planejamento específico para 
regulamentação do motofrete e mototaxi em todo 
Brasil, encontrando assim, soluções para as demandas 
da categoria e a regulamentação definitivamente sair 
do papel, trazendo benefícios para as categorias em 
todo País.

Dia 21/06/2017 - 4ª reunião

Dia 12/06/2017 - 2ª reunião

Dia 06/06/2017 - 1ª reunião

Dia 20/06/2017 - 3ª reunião

Dia 28/06/2017 - 5ª reunião
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CET-SP e Sest- Senat oferecem Curso 30 Horas obrigatório do Contran

Para ficar dentro da Lei Federal 12009 siga os passos...

A CET da Barra Funda está oferecendo vagas gra-
tuitas para motofretistas fazerem o Curso 30 Horas 
do Contran no pátio da própria instituição na Barra 
Funda. Mas atenção, são apenas 30 vagas por cur-
so e a inscrição só pode ser feita pessoalmente. 
Para mais informações, veja abaixo onde adquirir:

Endereço para inscrição:
Centro de Treinamento e Educação de Trânsito – CETET
Av. Marquês de São Vicente, 2154 – Barra Funda
Guichê de atendimento. 
Horário: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h30.
Telefone: 3871-8610 / 3871-8730
email: dco9@cetsp.com.br

 O Sest-Senat também tem vagas, porém, 
o motociclista para ter mais opções de horá-
rios e dias, paga pela facilidade. Para verificar 
valores, dias e horários disponíveis, ligue ou 
compareça pessoalmente na unidade mais 
perto de você. Outros postos podem ser veri-
ficados em www.sestsenat.org.br.

Requisitos: Ter 21 anos completos / Habili-
tação há dois anos na categoria “A” / Não estar 
cumprindo pena de suspensão do direito de diri-
gir ou ter cassação da CNH decorrente de crime 
de trânsito ou estar impedido judicialmente de 
exercer seus direitos. 

Passo a Passo
1º) Matricule-se em uma instituição de ensino 

credenciada pelo Detran.SP nas unidades mais 
próximas do Sest Senat ou CET (er lista ao lado 

SENAT - São Paulo / Rodoshopping Fernão Dias
Telefone: (11) 2983-2232
Fax: (11) 6983-2232
Motofrete: 322

SENAT PARQUE NOVO MUNDO
Rua Tuiuti, 09 – Parque Novo Mundo
Telefone: (11) 2207-8840
Motofrete: 813

SENAT VILA JAGUARA
Avenida Candido Portinari, 1100 - Vila Jaguará
Telefone: (11) 3621-4500
Motofrete: 424

SENAT ABC SANTO ANDRÉ
Rua Vereador Jose Nanci, 300 - Parque Jaçatuba
Telefone: (11) 4977-9999 /4977-9991
Motofrete: 800

para ambas), apresentando os documentos que 
constam no site das instituições ou abaixo e faça 
o curso.

2º) Após aprovação no curso e com o Certifica-
do em mãos ir até o Detran.SP ou Poupatempo 
para conferência e inserção do curso na CNH.

3º) Com a CNH alterada, ir ao DTP para provi-
denciar o Condumoto e Licença Motofrete na Rua 
Joaquim Carlos, 675 - Pari.

SENAT CAMPINAS
Avenida Comendador Aladino Selmi, 1395/2001 

- Jardim São Marcos

Telefone: (19) 3746-3700

Motofrete: 888

Mototaxi: 100

SENAT CUBATÃO
Rodovia Cônego Domenico Rangoni (SP 55)  

km 262,5 - Polo Industrial

Telefone: (13) 3361-1706

Motofrete: 67

SENAT SÃO VICENTE
Praça. Adalberto Panzan, 151

Esplanada dos Barreiros

Telefone: (13) 3465-1300

Motofrete: 238

Documentos para o Curso
Para realizar a inscrição é necessário levar uma 

foto 2×2 colorida e recente, certidão original de 
prontuário do Detran para fins de direito (retirar 
no Ciretran da cidade onde foi emitida a CNH ou 
no Poupatempo), cópia da CNH e certidão ori-
ginal de distribuição criminal (retirada no fórum 
da cidade onde foi emitida a CNH). O Sest Senat 
cobra em média R$ 180,00 e na CET é gratuito. 
A carga horária é de 30 horas-aula. sendo 25 prá-
ticas e 5 teóricas.

Esse texto vem de encontro com as ações do SindimotoSP 
e Febramoto no sentido de defender integralmente os 

direitos de todos que se arriscam com motocicleta no exer-
cício da profissão e equipara-se a Lei Federal 12997 que 
diz que todos que exercem atividades profissionais com 

motocicleta devem receber à Periculosidade.

SindimotoSP e Febramoto defendem
nova proposta de periculosidade

Em reuniões que vem acontecendo 
desde 2016, o SindimotoSP e a Febra-
moto em conjunto chegaram a um acor-
do com o Ministério do Trabalho e Em-
prego (MTE) em relação ao novo texto 
que redefinirá o pagamento da periculo-
sidade aos trabalhadores que exercem 
atividades profissionais com motocicle-
tas. Para os motociclistas profissionais 
(motoboys), nada muda e continuam re-
cebendo os 30% sobre o salário descrito 
em carteira.

O novo texto está de acordo com os 
interesses de quem arrisca a vida para 
exercer a profissão quando desloca-se 
de moto. O documento vem de encon-
tro as necessidades dos trabalhadores e 
assemelhando-se as decisões que a jus-
tiça trabalhista vem dando aos processos 
na justiça de pessoas que para realizar o 
trabalho, vão de motocicleta.

Em julho, o grupo tripartite que discute 
o assunto, se reunirá para o que pode ser 
a decisão final, tendo em vista que tan-
to os sindicalistas quantos empresários, 

tendo como mediador o governo federal, 
podem chegar a um consenso.

ENTENDA MAIS SOBRE 
O ASSUNTO
Apresentou-se um critério, já aprovado 

de forma tripartite para o Anexo 4 (Ativi-
dades e Operações Perigosas com Ener-
gia Elétrica) da própria NR 16, que, em 
seu item 3 estabelece um critério para 
o pagamento do adicional em casos de 
trabalho não contínuo em condições de 
periculosidade. Diante dos argumentos 
apresentados, uma regulamentação con-
cisa e direta e concentrada nos limites 
da lei pareceu ser a solução mais ade-
quada para se estabelecer um consen-
so e evitar que o Governo, diante do 
tempo já despendido e de uma falta de 
sintonia - que acredita-se superada, seja 
obrigado a promover o arbitramento ou 
prolongamento da situação. Abaixo veja 
proposta apresentada que poderá por  
fim à discussão.
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Você sabia que o barulho produzido pelo trânsito leva a surdez e a incapacidade para o trabalho no transporte? 
Sabia que esse barulho produz doença do trabalho?

Cuidado com o barulho

Os motoristas em geral não estão ligados no risco 
que o barulho produzido pelo trânsito é capaz de 
causar. Ele produz redução da audição, zumbidos e 
surdez. Quanto maior o barulho e quanto maior o 
tempo de exposição diária maior será a perda. Não 
acontece num dia, logicamente, há necessidade de 
exposição prolongada. Depende também da sensi-
bilidade de cada um e de doenças pré existentes li-
gadas à audição. A legislação do trabalho recomen-
da que o trabalhador não deva ficar exposto a ruído 
acima de 85 decibéis por mais de 8 horas por dia. 
Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, discordando 
da Legislação do Trabalho, não recomenda uso de 
protetores auriculares para aqueles que trabalham 
no transporte, mesmo sabendo tratar-se de am-
biente extremamente ruidoso. Deixa dessa maneira 
totalmente desprotegidos os motociclistas e moto-
ristas em geral. Em estudos realizados com o ruído 
produzido pelo trânsito chegamos a concluir que 
20% dos investigados eram portadores de perdas 
auditivas importantes, e não sabiam. Lembro aqui 
que perda auditiva é uma redução da audição que 
pode chegar à surdez, e surdez é uma perda au-
ditiva profunda, irreversível, e é hoje incapacitante 
para atividade profissional no transporte. E como se 
percebe que está ocorrendo essas perdas? A perda 
é gradual. Não é perceptível. Vai-se perdendo com 
a maior intensidade do ruído e com tempo de ex-
posição. Lógico que depende também de outros 

fatores como idade, suscetibilidade, fator familiar, 
doenças pré-existentes, etc. Outras vezes o indiví-
duo observa que tem dificuldade para ouvir a tele-
visão quando alguém conversa próximo. É comum 
também o indivíduo procurar o médico porque per-
cebe um barulho dentro da orelha (ouvido), como 
se fosse o barulho de uma cachoeira, alguns até re-
ferem que parece existir um grilo dentro do ouvido. 
Esse barulho, eles referem que aumenta durante 
a noite e que não conseguem dormir por isso. O 
zumbido, a perda auditiva e a surdez são lesões 
evolutivas e definitivas, isto é, não tem retorno, não 
há recuperação e leva o indivíduo a incapacidade 
social e funcional. Como proceder? O uso de prote-
tor auricular (plug ou abafador de ruído) seria a al-
ternativa. A legislação de trânsito não recomenda tal 
proteção. A única opção que nos resta é reduzir o 
tempo de exposição do motociclista e do motorista 
ao ruído. Daí pode-se entender porque de longa 
data recomendamos redução da jornada de traba-
lho para todos aqueles que direta ou indiretamente 
estão expostos aos ruídos produzidos pelo trânsito 
dos grandes centos, durante a jornada de trabalho.

Como o motociclista, motorista 
e a empresa devem agir?
Devem inicialmente zelar pela boa manuten-

ção da máquina. A máquina bem cuidada faz 
menos barulho. Atuar sempre na redução desses 

ruídos, observando vibrações, regulagem, descar-
ga, ajustes, amortecedores, suspensão, etc. Sem-
pre lembrar que buzina é outra fonte de ruído 
e como tal não deve ser usada para abrir cami-
nho. Esta buzina também causa perda auditiva, 
zumbidos e surdez, mesmo usada de maneira 
intermitente como hoje fazem os motoboys. No 
exame médico admissional deve ser incluído a 
realização de uma audiometria. Nesse exame é 
medido o nível de audição. Essa audiometria ini-
cial servirá de parâmetro para os exames poste-
riores. A cada ano, faz-se no exame periódico, a 
audiometria, obedecendo ao Programa de Con-
trole Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa nova 
audiometria será comparada a anterior. O médi-
co avaliará e havendo perda tomará dentro das 
medidas preventivas já apresentadas a conduta 
ideal. Pode ser que seja o momento de se fazer 
um Comunicado de Doença do Trabalho (CAT) 
ao INSS. Dessa forma não se permite que o tra-
balhador chegue à surdez e incapacidade parcial 
ou total com prejuízo ao homem, à família, a em-
presa, a sociedade e ao país.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior
Diretor de Comunicação e do Departamento 

de Medicina de Tráfego Ocupacional da ABRAMET 
 Contatos: dirceurodrigues@abramet.org.br

MPT  pede ao MTE fiscalização
de irregularidades na Loggi

O Ministério Público do Trabalho (MPT) - Procuradoria 
do Trabalho do Município de Osasco enviou ofícios à Su-
perintendência Regional do Trabalho e Emprego - Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego em Osasco (GRTE ) / 
Ministério do Trabalho, solicitando apuração de irregulari-
dades cometidas pela Loggi Tecnologia Ltda, como falta 
de registro na carteira profissional e jornadas abusivas sem 
direito a descanso. Passado mais de um ano, o MTE ain-
da não se pronunciou ou sequer iniciou procedimentos de 
fiscalização.

O 1º ofício do MPT foi enviado em 18/05/2016 e rece-
bido pela Superintendência Regional do Trabalho de Osas-
co MTE em 13 de junho de 2016. Sem resposta, o MPT 
enviou um segundo ofício em 13/01/2017 que voltou 
com recebimento de protocolo em 25/01/2017, porém, 
pela segunda vez consecutiva a Superintedência de Osasco 
ignorou os ofícios e não fiscalizou a Loggi.

Percebe-se entre os ministérios falta de comunicação 
eficaz e um desconforto diante da situação. A inércia da 
Superintendência Regional do Trabalho de Osasco - Minis-
tério do Trabalho, tem causado estranheza em não apurar 
os fatos e o porque de um não posicionamento, já que 
reiteradamente a Loggi vem precarizando as relações traba-
lhistas, ditando regras e monopolizando predatoriamente o 
mercado de aplicativo no setor de motofrete. Motociclistas 
profissionais sujeitos a essa situação d eindiferença acham 
inadmissível que em pleno século XXI, empresas “escravi-
zem” trabalhadores, são denunciadas, e nada se faz.

Os documentos oficiais do MPT foram enviados ao MTE que recebeu e protocolou os 
dois, porém, caíram no esquecimento porque a Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego - Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Osasco, sequer respondeu 

ou iniciou a fiscalização na Loggi.




