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O evento torna-se referência como o maior do se-
tor em toda a América Latina reunindo fãs do moto-
ciclismo, moto clubes, tribos das duas rodas, lojistas, 
empresários e tomadores de decisão que aceleram 
os negócios do mercado.

O Salão Duas Rodas foi idealizado para quem 
quer ver de perto as importantes novidades em 
motos, acessórios e equipamentos que estarão nas 
ruas, ficar mais perto daquele sonho de consumo, 
conhecer verdadeiras máquinas futuristas, passear 
com a sua galera, curtir os test-rides e se entreter 
com as incríveis atrações. Além disso, tem um dia 
especial voltado exclusivamente para importantes 
profissionais do setor realizarem networking e obte-
rem grandes oportunidades de negócios.
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Editorial

USP e SindimotoSP formam 
parceria para estudo científico 
com motociclistas profissionais

Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público do Trabalho reagem 
contra portaria que dificulta comprovação de trabalho escravo

Vendas de motocicletas seguem 
com discreto aumento e indústria 

do setor revê projeções

A equipe da USP e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 
preocupada com o aumento dos  acidentes de trânsito que levam à morte, inva-
lidez e custos para a sociedade, vem estudando há um bom tempo os fatores de 
risco mais importantes nessa questão: o uso de álcool, drogas e medicamentos  
que podem prejudicar a direção.

Diante desse quadro, a equipe multidisciplinar formou parceria com o Sindi-
motoSP e realizará estudo com coleta de diversos dados junto aos motociclistas 
profissionais para produzir um estudo científico que poderá ser usado como 
base para desenvolvimento de políticas públicas para motociclistas.

Estudos sobre o uso de drogas  (e agora de medicamentos) já têm sido feitos 
com caminhoneiros pela USP em que cerca de 4 mil motoristas foram avaliados 
através de exames de urina e saliva. Apesar de que alguns caminhoneiros terem 
utilizado drogas para enfrentar  longas jornadas de trabalho, os resultados obti-
dos não revelam um número tão exorbitante como mostra a mídia, o que ajuda 
a denegrir a imagem do trabalhador. 

Agora, a equipe da USP e do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina 
da USP querem estudar a classe dos motociclistas para obter dados que sejam 
usados na prevenção de acidentes, entre outras ações.

 

Mesmo que o governo federal esteja trabalhando 
muito mais a favor dos empresários do que para os tra-
balhadores, nem tudo está perdido. Essa semana, o Su-
premo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) reagiram contra a portaria do Ministério 
do Trabalho que dificulta o flagrante contra trabalho es-
cravo e facilita a vida dos “patrões” que agem de má fé.

O MPT acusou o governo de dar os “braços” às em-
presas que escravizam. O Coordenador Nacional de Er-

Dados da ABRACICLO, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, mostram que foram produzidas 
76.668 motocicletas em setembro.

 “Embora os números ainda sejam negativos, o nível de estoques de deter-
minados modelos nas concessionárias é insuficiente para atender ao mercado, 
o que pode ter contribuído para limitar o crescimento das vendas no varejo. Isto 
sinaliza a necessidade de adequação dos níveis de produção atual à demanda”, 
afirma Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.

Segundo Fermanian, outros fatores que poderão contribuir para um cenário 
mais animador, a partir de agora, são o Salão Duas Rodas 2017, que ocorrerá 
de 14 a 19 de novembro em São Paulo, o pagamento do 13º salário e a chega-
da do verão. “São importantes acontecimentos que aumentam o interesse dos 
clientes pela compra de motocicletas”, diz.

Os volumes de exportações do segmento de motocicletas continuam a subir 
e totalizaram 11.208 unidades em setembro, alta de 160,8% na comparação 
com o mesmo mês do ano passado (4.298) e aumento de 54,8% sobre agosto 
(7.239). No acumulado, o volume de motocicletas enviadas para outros países 
foi de 59.244 unidades, 35,4% superior aos 43.752 embarques registrados em 
2016. O principal destino das motocicletas exportadas ainda é a Argentina.

REVISÃO DA PROJEÇÃO

Com os resultados apurados nos nove primeiros meses, a expectativa da 
indústria, a partir de agora, é fechar o ano com 885.000 unidades produzidas, 
o que representa estabilidade com relação a 2016, quando foram fabricadas 
887.653 motocicletas. A previsão inicial era de um leve crescimento, de 2,5%, 
chegando a 910.000 até dezembro.

No que diz respeito às vendas para o varejo, a redução chegará a 4,4%, de-
vendo fechar dezembro com 860.000 emplacamentos. O esperado era alcançar 
890.000, sendo uma queda de 1,1%.    

Para as exportações o cenário ainda é de crescimento, contudo com um vo-
lume menor do que era previsto: crescimento de 35,5% para o ano, atingindo 
80.000 unidades. No começo de 2017 a indústria vislumbrava um acumulado 
de 93.000 unidades, o que representaria alta de 57,6%. 

Mesmo com estas revisões, há grande probabilidade de retomada do  cres-
cimento a partir de 2018. “Com inflação controlada, abertura de novas vagas 
de emprego e redução das taxas de juros já é possível deslumbrar um cenário 
melhor para o próximo ano”, comenta Fermanian. 

COMO SERÁ O ESTUDO DA USP
 
Verificar o uso de drogas e medicamentos que comprometem o ato de dirigir 
Coletar amostras de saliva. Os doadores não serão identificados em nenhum 

momento. A participação é voluntária e o doador da amostra estará colaborando 
para um trânsito mais seguro.

Os resultados da pesquisa serão  utilizados para ajudar em políticas de pre-
venção de acidentes e, consequentemente, na redução de mortes, internações 
e incapacidades.

Entramos outubro com vários receios, entre eles, o que será desse fim de ano? Crise 
política, financeira e um país que luta pelo fim das diferenças sociais e mais justiça para 
a sociedade. Há pouco tempo, foram trocados prefeitos e vereadores, sendo estes outros 
tantos que ficaram, mas vemos as cidades ainda agonizando em dívidas, paradas e o povo, 
como sempre, sofrendo. Com os motociclistas profissionais, a situação não é diferente e 
observamos desemprego, concorrência desleal dos aplicativos no motofrete e precarização 
das relações trabalhistas destas empresas em relação ao trabalhador motociclista. Há tem-
po, não se via tanta incerteza e injustiça em terra brasileiras. A impressão é que o Brasil, 
conhecido como país do futuro, só anda para trás e não para frente. Hora de acordar povo, 
de se mexer, tenha você a profissão que tiver. Se não fizermos isso, corremos o risco de 
sermos engolidos, injustiçados e enganados, como acontece na maioria das vezes.

Com os resultados apurados nos nove primeiros meses, 
a expectativa agora é fechar o ano com volume de 

produção estável na comparação com 2016. 
Previsão inicial era crescimento de 2,5%.

radicação do Trabalho Escravo (Conaete) do MPT, Tiago 
Muniz Cavalcanti avaliou que a portaria viola tanto a le-
gislação nacional quanto compromissos internacionais 
firmados pelo Brasil. O Conaete em nota diz que, se 
não bastasse a não publicação da lista suja, a falta de 
recursos para as fiscalizações e a demissão do chefe da 
Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Es-
cravo (Detrae), a portaria afronta a legislação vigente e 
as convenções da OIT.

Já o STF concedeu liminar para suspender a porta-
ria que altera atual legislação contra trabalho escravo. A 
ministra Rosa Weber acredita que conquistas trabalhistas 
devem ser mantidas e que, qualquer ato que sujeite o 
trabalhador brasileiro a condições de exploração da parte 
dos empresários, deve ser combatida e não facilitada.

Diante da repercussão, inclusive mundial, o Ministério 
do Trabalho irá alterar o texto para aliar segurança jurídica 
e dignidade humana para os trabalhadores brasileiros.



Anota aí.
Quem trabalha
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Detran.SP está em processo de melhorias e busca 
diminuir índice de acidentes no Estado

Pesquisa entre jovens mostra que o uso do aparelho celular 
é um dos três comportamentos de risco mais comuns

O atual presidente do Detran implanta mu-
danças significativas na instituição para mo-
dernizar o atendimento e minimizar os 
acidentes ocorridos no trânsito, além de 
outras ações. Ele também estuda formas 
em conjunto com o SindimotoSP para 
acelerar o processo de regulamentação 
em São Paulo. Em entrevista exclusiva 
ao Jornal A Voz do Motoboy, o diretor-
-Presidente do Detran.SP Maxwell Borges de 
Moura Vieira, fala do que já realizou e o que 
pretende mudar.

Depois de atuar como diretor de Habilitação, 
você assumiu a Presidência do Detran.SP. Qual a 
sua experiência na área pública?

Sou advogado e fui integrante da Comissão Especial 
de Direito Administrativo da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). Sempre tive muito interesse em estudar a 
administração pública e como ela pode melhorar a vida 
das pessoas. Concentrei boa parte de minha carreira 
nessa área a partir de 2008, quando ingressei, como 
assessor, na Secretaria da Segurança Pública de São 
Paulo. Fiquei ali até 2012 e passei a advogar na área do 
direito administrativo. Fui então convidado a assumir o 
cargo de diretor-jurídico-adjunto do Ipem [Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado de São Paulo], onde mais 
tarde assumi a Diretoria Administrativa. Com a experi-
ência que acabei adquirindo ali sobre questões ligadas 
ao consumidor, passei pelo Procon-SP. Foi então que 
recebi o honroso convite do secretário Marcos Montei-
ro [Planejamento e Gestão] para participar da transição 
da fusão da antiga Secretaria de Gestão Pública com a 
atual Secretaria de Planejamento e Gestão. Finalmente, 
em 2015, fui para o Detran.SP como diretor de Habili-
tação. Até que me tornei o diretor-presidente.

Como está se desenhando o “novo” Detran.SP 
sob sua administração?

Desde que assumi a Presidência, estamos trabalhan-
do para construir um Detran.SP mais moderno, mais 
transparente e mais próximo dos cidadãos e dos par-
ceiros. O Detran.SP vem passando, desde 2011, por 
um amplo processo de modernização. Atualmente, te-
mos 377 postos de atendimento modernizados (entre 
unidades e seções), que oferecem muito mais como-
didade ao cidadão: mobiliário diferenciado, comunica-
ção visual facilitadora e funcionários capacitados. No 
primeiro semestre deste ano, nosso monitoramento 
da qualidade de atendimento mostrou que o nível de 
satisfação dos usuários foi de 96%. Isso é muito gra-

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, 
em pesquisa recente apontou que o uso do apare-
lho celular é um dos três aspectos que mais impac-
tam a segurança no trânsito.

O levantamento foi realizado com 1.001 jovens 
das cinco regiões do país que observam o compor-
tamento dos mais velhos na direção. Ao todo 61% 
disseram que seus pais usam celular quando diri-
gem. Excesso de velocidade e dirigir após consumo 
de bebida alcoólica são outros comportamentos de 
risco apontados pelos entrevistados.

Estudos indicam que a tomada de decisão pe-
los motoristas quando distraídos no celular fica 
mais lenta, e isso pode ocasionar acidentes gra-
ves. Para ter uma ideia, o tempo de reação au-
menta 16% caso o motorista estiver falando no 
celular. Se estiver mexendo e olhando para a tela, 
ou seja, nem prestando atenção na rua, o percen-
tual sobe para 28%.

tificante. O cidadão também tem hoje 
à disposição 26 serviços eletrônicos 

(ante apenas três anteriormente). 
Eles podem facilitar muito a vida 
das pessoas. O sistema avisa, por 
exemplo, quando o licenciamento 
ou a Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) está perto de vencer. 

Muito já foi feito, mas não podemos 
nos acomodar e nossa meta é me-

lhorar ainda mais. Estamos trabalhando 
para modernizar mais unidades e, para isso, 

temos conversado bastante com os municípios em 
busca de parcerias. Queremos chegar ao fim deste ano 
com 400 postos modernizados. Será mais uma grande 
conquista! Outro ponto que temos trabalhado forte-
mente é a educação para o trânsito. Um trânsito cada 
vez melhor, educado e, principalmente, seguro depen-
de, necessariamente, de que todos façam a sua parte. 
Por isso, colocando esses objetivos como prioritários, 
tivemos campanhas educativas de grande sucesso so-
bre o Carnaval, o Maio Amarelo, o festival Lollapalooza, 
a importância da primeira CNH. Também temos realiza-
do uma ação educativa interessante em nossas redes 
sociais. Com posts bem-humorados, alertamos pesso-
as anônimas e famosas sobre boas práticas para a se-
gurança no trânsito. Os alertas a celebridades — como 
a atriz Débora Nascimento, o cantor Luan Santana, o 
apresentador Rodrigo Hilbert — têm muito destaque. O 
com o jogador Neymar, por exemplo, repercutiu inter-
nacionalmente. Nossa intenção não é constranger nin-
guém. Queremos apenas alertar essas pessoas e sua 
legião de fãs sobre os riscos e convocá-los a contribuir 
para um trânsito mais seguro. O Detran.SP vem ainda 
reforçando ações para fiscalização e a boa formação 
do condutor em todo o Estado. Neste ano, foram 460 
fiscalizações em autoescolas, médicos e psicólogos e 
63 autoescolas foram descredenciadas. Em setembro, 
implantamos uma inovação tecnológica, a biometria de 
dedo vivo, para coibir a evasão dos alunos nas aulas te-
óricas e práticas, principal irregularidade encontrada por 
nossos fiscais. O sistema é capaz de “reconhecer” o dedo 
humano, evitando tentativas de fraude como os dedos de 
silicone para registrar a chegada e a saída do aluno. Nosso 
intuito é que apenas condutores realmente capacitados 
recebam a CNH. A formação do condutor é essencial para 
a segurança no trânsito. Dados do Movimento Paulista 
de Segurança no Trânsito, criado pelo governador Geral-
do Alckmin, mostram que 94% dos acidentes fatais no  

“A tirania do celular com a nossa atenção é brutal, 
e pessoas não estão percebendo isso. Quer dizer, 
notam, mas é quase uma adição, um vício”, explica o 
presidente do IST (Instituto Brasileiro de Segurança 
no Trânsito) e professor da UnB (Universidade de 
Brasília), David Duarte.

O especialista em segurança no trânsito explica 
que se o veículo está a 60 km/h, em seis segundos 
percorre cerca de 100 metros às cegas.

Apesar de seu uso ser vetado por quem está na 
direção desde a promulgação do Código do Trânsito, 
em 1997, é cada vez mais difícil fazer o cidadão ficar 
sem segurar o aparelho.

Mesmo tornando a punição mais custosa no ano 
passado, o problema continua. Para quem olha, 
maneja para ligar ou até digita texto a multa é de  
R$ 293,47. Isso além dos sete pontos na carteira de 
habilitação. Mesmo com o apetrecho no ouvido com 
fio, o motorista tem que desembolsar R$ 130,16.

Estado são decorrentes de falhas humanas. É um nú-
mero preocupante. Só com a participação de todos po-
deremos reduzir os acidentes e as mortes.

Quais as dificuldades e como superá-las?
Não é tarefa fácil administrar e modernizar um órgão 

como o Detran.SP, muito por causa de seu gigantismo. 
Cito mais alguns números, para se ter uma ideia: são 
671 postos de atendimento no Estado, mais de 25 mi-
lhões de documentos emitidos por ano, mais de 11 
milhões de usuários cadastrados em nosso portal, mais 
de 23 milhões de condutores registrados. Mas, esses 
obstáculos são superados por uma grande e compe-
tente equipe focada e dedicada em fazer o melhor para 
o cidadão. Contamos também com a ajuda dos pró-
prios cidadãos, que têm à disposição vários canais de 
atendimento, e dos parceiros, a quem sempre estamos 
abertos para o diálogo. Criar uma mudança cultural ba-
seada no comportamento mais responsável e seguro 
no trânsito é um trabalho contínuo. Engajar outros ór-
gãos de trânsito, parceiros e sociedade para fazer um 
trânsito melhor também é um desafio que requer diá-
logo e trabalho conjunto. É isso o que temos buscado, 
felizmente, até agora, com sucesso.

E como os motoboys podem ter acesso aos 
cursos gratuitos obrigatório de 30 horas exigidos 
pelo Contran?

O curso para quem utiliza motocicleta para o trans-
porte de carga (motofrete) é oferecido na rede Sest/
Senat do Estado, por alguns Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) e outras instituições de ensino 
credenciadas. A lista de locais que oferecem o curso 
no Estado de São Paulo está disponível no portal do 
Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), na área “Educação”. 
A informação da capacitação em motofrete é inserida 
no verso da CNH do motociclista. A legislação federal 
também prevê que os condutores precisam adequar a 
moto, que deve ser registrada na categoria carga (pla-
ca vermelha) e portar os equipamentos de segurança 
obrigatórios.

Há previsão desses cursos serem online?
O curso é realizado de forma presencial. Sabemos 

que algumas instituições que oferecem estudam im-
plantá-los de forma online. A legislação no âmbito do 
Estado de São Paulo não prevê, no momento, os cursos 
de motofrete e mototáxi na modalidade a distância por-
que está tramitando no Contran, por meio da Câmara 
Temática de Habilitação e Educação, minuta para alte-
ração da resolução que trata do assunto. Desta forma, 
é necessário aguardar a edição dessa nova resolução.

Multas de trânsito poderão 
ser pagas em parcelas e com 

cartão de crédito / débito
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou 

na quarta-feira (18) resolução que altera a forma de pa-
gamento das multas de trânsito. Agora, os pagamentos 
poderão ser feitos em parcelas por meio de cartão de 
crédito e, em caso de pagamento integral, através de car-
tão de débito. O parcelamento poderá englobar uma ou 
mais multas de trânsito. O órgão de trânsito receberá o 
valor integral no momento da operação e, então, procede-
rá com a regularização do veículo. Caso a divisão do valor 
em parcelas gere cobrança de juros, o acréscimo deverá 
ficar a cargo do titular do cartão. De acordo com a norma, 
não poderão ser parcelados os seguintes tipos de débito: 
multas inscritas em dívida ativa; parcelamentos inscritos 
em cobrança administrativa; veículos licenciados em ou-
tras unidades da federação e multas aplicadas por outros 
órgãos autuadores que não autorizam o parcelamento ou 
arrecadação por meio de cartões de crédito ou débito.
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Salão Duas Rodas 2017 irá proporcionar
uma experiência inesquecível

O evento torna-se referência como o maior do se-
tor em toda a América Latina reunindo fãs do moto-
ciclismo, moto clubes, tribos das duas rodas, lojistas, 
empresários e tomadores de decisão que aceleram os 
negócios do mercado.

O Salão Duas Rodas foi idealizado para quem quer 
ver de perto as importantes novidades em motos, 
acessórios e equipamentos que estarão nas ruas, fi-
car mais perto daquele sonho de consumo, conhecer 
verdadeiras máquinas futuristas, passear com a sua 
galera, curtir os test-rides e se entreter com as incríveis 
atrações. Além disso, tem um dia especial voltado ex-
clusivamente para importantes profissionais do setor 
realizarem networking e obterem grandes oportunida-
des de negócios.

EXPERIÊNCIAS INCRÍVEIS PARA 
TODOS OS VISITANTES E GOSTOS

A edição de 2017 está repleta de novidades e teve 
ampliada as experiências para os frequentadores, que 
terão espaço maior para conhecer de perto as novida-
des das montadoras e também diversas atrações que 
estão sendo programadas. O test ride de montadoras 
será mais extenso, além de ter um foco maior no lifes-
tyle do universo do motociclismo. O evento terá tam-
bém um estúdio de tatuagem da Tattoo You, com um 
museu relacionado à essa arte, além de ações promo-
cionais. Outra novidade dessa nova edição será a Arena 
Life Style, um ambiente que contará com a presença de 
ícones do motociclismo além de personalidades do uni-
verso duas rodas, figuras conhecidas do grande público 
e que atuam em diversos segmentos como moda, arte, 
entretenimento, gastronomia, mobilidade urbana entre 
outros. A Honda, que mantém uma parceria duradoura 
com o Salão Duas Rodas, preparou diversas novidades 
para os visitantes.  Outra atração será a presença do 

bicampeão brasileiro de FMX, Fred Kyrillos, que coman-
dará uma performance freestyle de motocross. Os fãs 
de wheeling poderão ver de perto também cinco apre-
sentações da equipe Força e Ação. Durante o evento 
haverá encontros e desfiles de motos, organizados em 
parceria com as montadoras e motoclubes. Já o tradi-
cional prêmio Duas Rodas, organizado pela revista Duas 
Rodas, premiará os melhores do setor, tendo como júri 
jornalistas especializados de diversos veículos. A Arena 
Customização reunirá as principais oficinas em parceria 
inédita com as montadoras, para lançar as motos do 
Salão Duas Rodas, já a Arena Racing terá exposição de 

motos de competição de várias categorias do motoci-
clismo. Haverá também um test ride de alta cilindrada, 
voltado às marcas e ao público premium e um test ride 
de mobilidade urbana, específico para scooters e mo-
tos de baixa cilindrada.

Serviço
De 14 a 18 de novembro (terça-feira a sábado) 

das 14h às 22h.
Dia 19 de novembro (domingo) 

das 11h às 19h, com entrada até às 17h.
Informações: www.salaoduasrodas.com.br

Pedestres e ciclistas que desobedecerem sinalização 
de trânsito serão multados a partir de 2018

Pedestres e ciclistas em todo Brasil serão punidos 
com multas de trânsito. Isso mesmo... o Denatran / 
Contran regulamentou a Resolução 706/2017, referen-
te aos procedimentos de autuação. O prazo de implan-
tação é de 180 dias.

Poderá será autuado, por exemplo, o pedestre que 
permanecer nas pistas por onde passam os veículos. 
Também cometerá infração quem que cruzar pistas em 
viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde existir permis-
são. Foi regulamentada a proibição de atravessar vias 
dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver 
sinalização para esse fim.

A regulamentação permite punição de quem utilizar 
sem autorização vias para festas, práticas esportivas, 
desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito. A au-

tuação inclui andar fora da faixa própria, da passarela, 
da passagem aérea ou subterrânea.

VALORES E APLICAÇÃO DA MULTA
A punição ao pedestre, de R$ 44,19 é o equivalen-

te a 50% do valor da infração de natureza leve. Ainda 
poderão ser autuados ciclistas que conduzam onde não 
seja permitida a circulação, ou guiem de forma agressi-
va. Tal infração será considerada de gravidade média, no 
valor de R$ 130,16, e além da multa haverá remoção 
da bicicleta. Depois de constatada a infração pela autori-
dade de trânsito ou por seu agente, será lavrado o Auto 
de Infração por anotação em documento próprio ou por 
registro em talão eletrônico.

De acordo com o Denatran, o pedestre ou ciclista 
infrator será obrigatoriamente identificado no auto de 
infração, mediante abordagem, na qual será inserido o 
nome completo, documento de identificação previsto 
na legislação vigente e, quando possível, o endereço e 
a inscrição no CPF, para os fins de que trata a resolução.
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Indústria de multas ou de mortos?

Motos são a principal causa de acidentes
no trânsito segundo estatística DPVAT

Há 24 anos atuando nas áreas de educação e fis-
calização de trânsito, ouço falar sobre a indústria de 
multas.

Jamais soube de que algum órgão de trânsito esti-
pulasse “metas de autuações” a seus agentes (como 
fazem as genuínas indústrias, que buscam alcançar 
metas), mas o folclore da indústria de multas sempre 
esteve presente.

Recentemente, o IPEA divulgou estudo no qual con-
clui que os acidentes de trânsito no Brasil custam 40 
bilhões de reais/ano. Nesse montante não estão com-
putados os gastos com a sinalização viária, a educação 
de trânsito (embora esta seja um atividade reconheci-
damente tímida no país) e a fiscalização (incluídos gas-
tos com combustível e manutenção de viaturas, treina-
mento e salários dos agentes de trânsito, manutenção 
de guinchos e guarda dos depósitos de veículos, e com 
a complexa estrutura recursal – utilizada, na maioria das 
vezes, para que o infrator de trânsito possa protelar o 
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta).

Por outro lado, essa ficta indústria de multas 
arrecada menos de 7 bilhões de reais/ano. Como 
se as mortes já não fossem argumento suficiente 
para um esforço de reversão desse quadro, os nú-

Os acidentes envolvendo motocicletas já são a 
principal causa de ocorrências de trânsito no país, 
ultrapassando os atropelamentos de pedestres. Atu-
almente, mais de metade das internações pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) são de motociclistas, 
que respondem por três quartos das indenizações 
do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

As motos, com a evolução da tecnologia, se 
tornaram mais potentes e mudaram o padrão da 
mortalidade com a expansão muito forte da frota 
de motos nos últimos anos,  e hoje a principal ví-
tima no trânsito é o motociclista, seja por impru-
dência, fatores mecânicos ou de vias públicas, além 
do abuso de drogas e álcool. O pedestre era, antes 
desse estudo revelador, quem mais sofria no trân-
sito, agora é o motociclista. Vários fatores incidem 
diretamente nesta utilização maior das motos, que 
é um veículo com um risco maior agregado do que 
um veículo de quatro rodas.

A falta dos itens obrigatórios de segurança, como 
capacete, calçado fechado, linha corta-pipa, protetor 
de pernas etc, acentua óbito e invalides permanen-
te. Além disso, falta da habilitação e até habilitados, 
mas sem condições de estarem nas ruas, aumen-
tam os casos.

 Essa situação está formando um grande número 
de pessoas com deficiência, por traumas relaciona-
dos à motocicleta. Há crescimento enorme do nú-
mero de pessoas com deficiência física estabeleci-
da, em membros superiores e inferiores, e coluna 
vertebral com problemas graves, como paraplegia, 
tetraplegia, em função da má utilização desse veícu-
lo que tem um risco maior associado.

O estudo mostra que a frota de motos tem cresci-
do muito mais do que a de automóveis, isso requer 
do motociclista ainda mais atenção e cuidados bási-
cos para evita ou reduzir a gravidade de acidentes.

O resultado do estudo aponta para a necessidade 
do aumento de recursos investidos em campanhas 
educativas e preventivas, utilizando percentual de 
multas de trânsito, como já é previsto na legislação e, 
defende ainda, ações que visem a informação, edu-
cação, conscientização, fiscalização e penalização.
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meros desmentem a tese da indústria de multas.
A vergonha do Holocausto frutificou a “Declaração 

Universal dos Direitos do Homem”; as mudanças cli-
máticas, provocadas especialmente pela poluição, ala-
vancaram as discussões sobre a preservação do meio 
ambiente e o surgimento do “Protocolo de Kyoto”; em 
tempos de “Operação Lava Jato”, o governo suíço que, 
até então, não se mostrava muito preocupado com a 
origem do dinheiro que entrava naquele país, passou a 
colaborar com o governo do Brasil prestando informa-
ções sobre contas bancárias suspeitas de brasileiros na 
Suíça. A postura do governo suíço não traduz caridade, 
mas a preocupação do Grupo dos Sete (países mais 
industrializados do mundo) com o dinheiro enviado a 
paraísos fiscais como a Suíça e, depois, utilizado para 
financiar operações terroristas.

Assim evolui a humanidade, assim evoluem as so-
ciedades: a solavancos.

Não há esforço por parte dos atores responsáveis 
pela tragédia que vivemos no trânsito no país.

A folclórica indústria de multas fiscaliza timidamente 
(80% dos municípios brasileiros não têm agentes de 
trânsito).

O Legislativo não se preocupa em alterar o CTB na-

quilo que é essencial ao trânsito seguro. As alterações 
realizadas de 1998 para cá, em sua maioria, não deram 
maior efetividade à fiscalização.

O Judiciário expede liminares para autorizar o licen-
ciamento de veículos com enorme quantidade de mul-
tas (veículos de infratores contumazes, aptos a matar 
ou morrer). Autorizou, ainda, os condutores de ciclo-
motores a transitarem sem qualquer habilitação até 
que o Contran reveja a norma que disciplina o processo 
de obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomoto-
res. Como se, por força dessa medida judicial, os aci-
dentes de trânsito envolvendo ciclomotores estivessem 
suspensos aguardando a nova regulamentação.

A sociedade também não se mostra sensibilizada. 
Com festas open bar e redes sociais utilizadas para in-
formar aos que bebem e dirigem os locais em que há 
fiscalização, milita a favor das mortes no trânsito.

Até que ponto será necessário piorar (são aproxima-
damente 45 mil mortes/ano), antes de testemunharmos 
um trânsito com estatísticas minimamente civilizadas?

Artigo do Major da PM, Arnaldo Luis Theodosio 
Pazetti, trabalha no Detran/SP e integra a Câmara 

Temática de Esforço Legal do Contran e o Cetran/SP.
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Apesar das multas, infratores reclamam,
 mas não mudam comportamento

Senado aprova urgência para lei
que pode barrar Uber e apps

Veja calendário para o pagamento do IPVA 
dos veículos de SP em 2018 e programe-se

Precisamos acelerar essa trajetória para alcançarmos 
o objetivo proposto pela Organização das Nações Uni-
das (ONU) de reduzir em 50% o número de mortes no 
nosso trânsito até 2020. Para tal, precisamos mudança 
radical da cultura para mobilidade, não só do motorista, 
mas também do nosso pedestre, dos governantes e 
toda cúpula dirigente do nosso país. Faz-se necessário 
a execução do Código de Trânsito Brasileiro que data 
de 1997, quando determina a Educação de Trânsito nas 
escolas. Até hoje, vários itens desse código não foram 
colocados em pratica. Educação continuada, formação 
de condutores, campanhas permanentes, policiamento 
ostensivo, participação ativa da sociedade, a fiscalização 
e a punição parecem abandonadas.

Velocidade, bebida, drogas, fadiga, sono e desaten-
ções continuam fazendo parte do ranking causador de 
nossos tristes acidentes como afirmamos, necessita-
mos de uma imunização em curto prazo em que a 

O Senado aprovou requerimento de urgência que 
regulamenta o uso de aplicativos de transporte pri-
vado de passageiros, serviço prestado por empresas 
como Uber, Cabify e 99. O projeto, que exige do mo-
torista de aplicativo as mesmas exigências impostas 
aos taxistas, pode ir direto para votação. Se aprovado 
o projeto, regulamentação pode ir também para os 

fiscalização e punição precisam ser severas. Em longo 
prazo, atuando na mudança da cultura já na pré-escola, 
aos cinco anos de idade, com educação de trânsito 
onde serão ensinados os perigos da máquina sobre ro-
das. Para que serve, como fazer bom uso, sinalização 
de trânsito, evoluindo com leis, resoluções, chegando 
ao curso secundário onde dentro da física, química, 
biologia seriam passados conhecimentos das ações de 
forças exercidas sobre o veículo, de doenças causadas 
pelo trânsito e mesmo pelo transporte de produtos pe-
rigosos. 

Por que derrapam, por que capotam, efeitos do ruído, 
da vibração, consequências dos gases, vapores, poeiras 
e fuligem sobre o homem e meio ambiente. A necessi-
dade real de utilização de equipamentos de segurança e 
tantas outras coisas que amadureceriam nosso jovem e 
ao fim de 13 anos teríamos novos cidadãos, conscientes, 
responsáveis, conhecendo os limites da máquina sobre 

aplicativos usados no setor de motofrete.
Na divulgação do projeto, todas as empresas 

de aplicativos, seja no transporte de passageiros 
como setor de entregas rápidas com motos, são 
mostraram-se contrárias porque mexe diretamente 
no lucro que obtém e iguala a concorrência com o 
setor de táxi e empresas de entregas express que 

Os contribuintes podem pagar o imposto em cota única no mês de janei-
ro, com desconto de 3%; em parcela única, sem desconto, em fevereiro; ou 
parcelar o tributo em três vezes (nos meses de janeiro, fevereiro e março), 
de acordo com o final da placa do veículo. Os valores serão divulgados em 
novembro. Para efetuar o pagamento do IPVA 2018, o contribuinte deverá se 
dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Registro Nacio-
nal de Veículo Automotor (Renavam) e efetuar o recolhimento no guichê de 
caixa, nos terminais de autoatendimento, pela internet, débito agendado ou 
outros canais oferecidos pela instituição bancária.

rodas, o respeito mútuo e a própria vida.
Aos 18 anos, como cidadãos diferenciados, fariam 

um Curso de Formação de Condutores (CFC) com trei-
namento em simuladores onde todas as adversidades 
seriam ensaiadas, saindo dali para uma pista própria 
para colocar em prática todo o aprendizado.

De dia, de noite, na área urbana,  pista molhada, des-
viar de obstáculo a 80 km/h, frear com freios comum e 
ABS, no sol, na chuva, neblina e por aí em diante.

Estamos convictos de que dessa forma atingiremos 
o objetivo reduzindo de maneira substancial a epide-
mia que hoje faz parte do nosso dia a dia. Certamente 
estaríamos imunizando nossa população e erradicando 
um mal sistemático em nossas cidades.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior
Diretor de Comunicação e do Departamento de 
Medicina de Tráfego Ocupacional da ABRAMET

pagam impostos e demais tributos para os gover-
nos. A medida, caso aprovada poderá estender-se 
ao setor de motofrete. O SindimotoSP já denunciou 
as empresas de aplicativos que exploram o setor de 
motofrete, precarizam relações trabalhistas e prati-
cam concorrência desleal com empresas de entre-
gas express.

Final 1 9 de janeiro     9 de fevereiro           9 de março

Final 2 10 de janeiro     15 de fevereiro         12 de março

Final 3 11 de janeiro     16 de fevereiro         13 de março

Final 4 12 de janeiro     19 de fevereiro         14 de março

Final 5 15 de janeiro     20 de fevereiro         15 de março

Final 6 16 de janeiro     21 de fevereiro         16 de março

Final 7 17 de janeiro     22 de fevereiro         19 de março

Final 8 18 de janeiro     23 de fevereiro         20 de março

Final 9 19 de janeiro     26 de fevereiro         21 de março

Final 0 22 de janeiro     27 de fevereiro         22 de março

1ª parcela ou 
cota única
com desconto

Vencimento

Janeiro

Parcela

Placa

Mês

2ª parcela ou 
cota única
sem desconto

Vencimento

Fevereiro

3ª parcela

Vencimento

Março

Governo de SP promove fórum 
sobre segurança no trânsito. Empresas, 

ONGs e municípios apresentam 
experiências de sucesso. SindimotoSP 

marcou presença no evento.
O Governo de São Paulo  promoveu o II Fórum de Melhores Práticas 

em Segurança no Trânsito, no mês de outubro, realizado no Palácio 
dos Bandeirantes com presença do Governador Geraldo Alckmin, que 
assinou acordo de cooperação com o Distrito Federal para difusão do 
modelo adotado por São Paulo. A programação incluiu apresentações 
de experiências de sucesso em segurança viária realizadas por municí-
pios, empresas e entidades do terceiro setor.

Na cerimônia de abertura, o Governador Geraldo Alckmin divulgou o 
programa Siga Seguro, que passa a congregar as ações do Movimento 
Trânsito Seguro. O programa inclui um novo site com melhorias com 
relação ao sistema que traz informações sobre fatalidade no trânsito 
no Estado. Agora, a consulta à base de dados permitirá o cruzamento 
de informações, possibilitando buscas mais rápidas e detalhadas das 
estatísticas de fatalidades no trânsito.

O governador assinou também novos convênios de municípios com 
o Siga Seguro e Detran.SP. Ao todos, alguns municípios receberão re-
passe de R$ 10,2 milhões que viabilizarão obras e ações de educação. 
Os recursos são provenientes de multas aplicadas pelo Detran.SP.

MELHORES PRÁTICAS

A programação do Fórum também incluiu a apresentação de expe-
riências de sucesso adotadas por grandes empresas, municípios, as-
sociações e sociedade civil para a redução de acidentes de trânsito. 
O SindimotoSP, na construção de políticas públicas para motociclistas, 
esteve presente.




