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SindimotoSP se reúne com MTE de Sorocaba

A regulamentação está chegando em Sorocaba e Região através do empenho do
SindimotoSP, que esteve com Mônica Anunciato Marques da Silva - chefe de Fiscalização do
MTE, e Dulcinéia de Fátima Mendes - chefe de Relações de Trabalho, ambas de Sorocaba.
Na reunião, o SindimotoSP pediu o enquadramento das empresas de motofrete na
Lei Federal 12009, que regulamenta a categoria, além do cumprimento da Convenção
Coletiva . O sindicato entende que a cidade e região devem incentivar a padronização
para melhora dos serviços prestados.
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de aplicativos na cidade
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Contran oficializa placa
padrão Mercosul

GTT ouve reivindicações do SindimotoSP
e mais benefícios para o motociclista
profissional estão chegando
Objetivo do sindicato é melhorar as condições de trabalho dos
profissionais do setor, bem como qualificar a mão de obra e dar
continuidade ao processo de regulamentação do motofrete.
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Desde a publicação da Portaria Nº 064/14-SMT.
GAB, que criou o grupo de trabalho tripartite para
melhorar a vida do motofretista, o SindimotoSP
vem obtendo conquistas importantes.
A necessidade de aprimorar a regulamentação
da atividade econômica de transporte remunerado através do motofrete na cidade vem sendo
discutida desde 2014 e a primeira vitória foi a
criação de mais de 4 mil vagas de estacionamento exclusivo para motos com placas vermelhas.
Outras reivindicações como programas e campanhas de educação e orientação aos motociclistas, novas modalidades de sinalização da via pública para motocicletas, entre outras, estão para
serem implantadas ainda nesse semestre.
As conclusões do Grupo de Trabalho são leva-

das ao conhecimento do secretário de Transportes
Jilmar Tato e encaminhadas para o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e outros órgãos
públicos para adequação, quando necessária.
O Grupo de Trabalho de Motofrete é formado pelo SINDIMOTOSP, CET, DTP, DSV, UGT,
ABRAMET, SEDERSP e ABRACICLO.
As principais reivindicações
do SindimotoSP
Criação de motofaixas nas marginais
Alteração da Lei Municipal 14.491/07
Bolsões de estacionamento
Sinalização de solo para corredor virtual
Campanhas de educação
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SindimotoSP cobra do DTP fiscalização das
empresas de aplicativos na cidade de São Paulo
Entendimento do sindicato é que elas desrespeitam conquistas da categoria como piso mínimo, aluguel da
moto, VR e, se não bastasse, não cumprem a Lei Federal 12009 que regulamenta o motofrete em todo Brasil.
Em pesquisa e estudo sobre os aplicativos que
estão surgindo no setor de motofrete, o SindimotoSP constatou que boa parte das empresas
de aplicativos estão utilizando trabalhadores de
maneira informal e desregulamentados, o que
significa retrocesso das conquistas já obtidas
como convenção coletiva e desrespeito as leis
federal e municipal que padronizam o serviço de
entregas rápidas.
Muitas vezes, essas empresas não estão regulamentadas, não possuem contrato social da empresa, livro de registro dos funcionários, demons-

trativos de pagamento ou outros documentos
que demonstrem legalidade como as empresas
de motofrete em funcionamento, que pagam impostos, tributos etc.
O fato de não estarem na lei, indica descompromisso com o trabalhador que, iludido pelo
ganho momentâneo não percebe que, além de
arriscar-se nas ruas, não tem cobertura em caso
de acidentes, não está recebendo direitos trabalhistas (férias, 13°, FGTS), entre outros.
Para salvaguardar estes direitos, as empresas
estão recebendo notificações extra-judiciais para

dar as devidas explicações ao Ministério do Trabalho e Emprego, que fará fiscalização mais intensa a pedido do SindimotoSP.

Taxistas também estão
cobrando postura do poder
público municipal contra
irregularidades das empresas
de aplicativos.

Contran oficializa placa padrão Mercosul
Ela terá mais de 450 milhões de combinações e, a partir de 2016 será utilizada com três números e quatro letras.
O Conselho Nacional de Trânsito (Contran)
publicou a Resolução 510 que determina novas
placas de identificação veicular para o mercado
brasileiro. Os dispositivos começarão a ser implantados em veículos novos a partir de 2016, seguindo o padrão definido pelo Mercosul que tem como
membros Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela.
A proposta do Mercosul é que o novo modelo de
placa seja inaugurado por automóveis de passeio e
utilitários, sendo estendido aos outros tipos de veículos, inclusive motocicletas, a partir de 2018.
Além da padronização visual dos veículos, a
medida também prevê um sistema de intercâm-

Editorial
O carnaval se foi e agora, como sempre, começa o ano. Apesar da crise instalada no País,
o governo federal nega dificuldades, mas reduz
direitos do trabalhador. Outras mudanças estão
chegando e se não houver atitude de sindicatos
e trabalhadores, acredite, outros cortes virão.
No setor de motofrete, o SindimotoSP está se
mobilizando para fazer a defesa do motociclista tanto no poder público federal, quanto estadual e municipal. Está cobrando fiscalização
de empresas clandestinas, a regulamentação,
mais cursos gratuitos e campanhas de educação no trânsito. Uma vitória já alcançada aqui
na cidade de São Paulo foi a criação de mais de
4 mil vagas de estacionamento para motofretistas. Outras conquistas, também são prometidas
para esse ano pelos representantes da categoria no estado paulista. Vamos aguardar.

Expediente

bio de informações de registro dos automóveis
licenciados no Mercosul.
Com o novo sistema, dotado de quatro letras e
três números, serão possíveis até 450 milhões de
combinações. Para efeito de comparação, o atual
sistema, com três letras e quatro números, propicia
pouco mais de 170 milhões de combinações.
Sobre a estética das placas, as dimensões serão
mantidas: 400 milímetros de largura por 130 milímetros de altura para carros, caminhões, ônibus e
afins e 200 milímetros de largura por 170 milímetros
de altura para motos. O topo será azul, com o nome
Brasil grafado em branco, enquanto o espaço abaixo
será predominantemente branco, com letras pretas.

Projeto prevê exame toxicológico para
quem for tirar ou renovar habilitação
Quem desejar obter ou renovar a CNH deverá
ser submetido a exame toxicológico. A exigência
está prevista no Projeto de Lei 699213 do deputado federal Nelson Padovani (PSC - PR) apresentado no final do ano passado.
Conforme a proposta, o exame toxicológico
para verificar o consumo de substâncias psicoativas terá alcance retrospectivo de 90 dias. O texto
estabelece ainda que os exames de aptidão física, mental e toxicológico de larga janela serão
preliminares e renováveis a cada cinco anos, ou a
cada três anos para condutores com mais de 65
anos de idade.
Os chamados exames toxicológicos de larga

janela são capazes de detectar o consumo de
drogas por longos períodos, usualmente de 3 a
6 meses e até mais. São realizados sempre por
meio de amostras de cabelo, pelos ou unhas e
hoje são frequentemente utilizados em concursos públicos para ingresso em carreiras como
Policia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Guardas
Prisionais, Guardas Municipais e pilotos de avião.
O teste só funciona após uma semana de uso,
mas é capaz de detectar inclusive a intensidade
do consumo: se mais intensa ou moderada. Os
resultados fornecem laudo completo sobre uso
de 12 diferentes drogas como crack e cocaína, anfetaminas, ecstasy, maconha, heroína e morfina.

A Voz do Motoboy
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Somente quem já produziu mais de 20 milhões de motos no Brasil pode
oferecer para você o melhor custo-benefício, e para o motor da sua moto:
a melhor limpeza, lubriﬁcação e durabilidade.
Na hora da manutenção, exija Óleo Genuíno Honda!
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Prefeitura inclui motociclista
no Plano de Mobilidade
SindimotoSP participa da 11ª reunião do CMTT
e obtém inclusão do motociclista

Evento serviu para que o prefeito Fernando Haddad
apresentasse o PlanMob - Plano de Mobilidade Urbana
- em que o motociclista também está inserido, graças
a intervenção do SindimotoSP. O encontro na prefeitura de São Paulo contou com a presença do sindicato
dos motoboys e reuniu diversos sindicatos, instituições,
ong´s, sociedade civil, imprensa e interessados sobre
mobilidade urbana . Jilmar Tato, secretário Municipal de
Transportes e Alexandre Padilha, secretário Municipal de
Relações Governamentais também estavam presentes.
O prefeito Fernando Haddad destacou os avanços
que vem sendo feito na preparação de uma nova cidade
na questão do trânsito e declarou que os motociclistas
terão espaço garantido nas discussões e apresentações
de propostas. Mias bolsões de estacionamento já foram
conquistados.
O SindimotoSP tem participado ativamente do CMTT
- Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - e vem
reivindicando melhorias para o setor de motofrete, além
de participar de grupo de trabalho tripartite (GTT) que
busca soluções práticas para a melhora da prestação de
serviços dos motofretistas na capital.
O que é o Plano de Mobilidade de
São Paulo (PlanMob)
É um instrumento de gestão pública que visa orientar
as ações, projetos e investimentos em mobilidade urbana já em curso e para os próximos anos, a partir das
diretrizes do Plano Diretor Estratégico.

em 2015 adote

UMA NOVA POSTURA
SEJA MAIS PRUDENTE!
Procure sempre ocupar seu espaço de forma consciente.
Mantenha o farol acesso, mesmo durante o dia.
Antes de mudar de faixa ou dobrar, sinalize com o pisca.
Mantenha uma distância segura dos outros veículos.
Evite os pontos cegos de ultrapassagem.
Respeite sempre o limite de velocidade das vias.

NUNCA FALE NO CELULAR
ENQUANTO PILOTA.

#eucompartilhosegurança
www.abraciclo.com.br

Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
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A importância de trafegar com a viseira fechada.
As altas temperaturas do verão brasileiro têm impactos na vida daqueles que trabalham sobre duas
rodas. Muitas vezes, numa tentativa de amenizar o
calor das ruas, alguns motoboys acabam abrindo a
viseira do capacete. Você sabe qual o risco dessa
“simples” prática para a sua vida?
Imagine que você esteja trafegando a 60 km/h
com a viseira aberta e um inseto, eventualmente, se
choca contra os seus olhos. A primeira reação será
a de fechar os olhos e tentar levar uma das mãos
à parte atingida. Consequentemente, ocorrerá um
grande risco de o condutor perder o equilíbrio e
daí, você já sabe, é chão... Agora, imagine a mesma
situação, trafegar a 60 km/h, mas, agora, ao invés
de um simples inseto, o objeto da colisão será uma
pedra levantada por um veículo a sua frente. Bom,
é melhor nem prosseguir com a previsão... Além do
risco de causar uma lesão grave na cabeça, novamente haverá a certeza da queda e de outros ferimentos que colocarão a sua vida e a de outros em
perigo.

Percebe a importância de andar com a viseira do
capacete fechada?

“Ah, mas faz muito calor nessa época do ano”, alguns poderão argumentar. Ok, calor a gente sente em
qualquer lugar da cidade durante o verão. Numa tentativa de amenizar os efeitos das altas temperaturas, o
Código Brasileiro de Trânsito permite que o condutor
abra a viseira enquanto estiver parado em um sinal
vermelho, por exemplo. Mas lembre-se, assim que o
sinal verde surgir e você retomar o movimento, feche
imediatamente a viseira. Vale lembrar que trafegar
com a viseira aberta é passível de multa: três pontos
na carteira e o pagamento do valor de R$ 53,20.
Para finalizar, nunca é demais lembrar que o motociclista, seja a trabalho ou a lazer, sempre deve
usar os equipamentos de segurança: capacete, jaqueta, calças, luvas e botas. Em caso de queda, a
vestimenta adequada ajuda a amenizar as lesões.
Se proteja, se cuide e, lembre-se, em caso de
acidente, conte com o Seguro DPVAT, o seguro do
trânsito que está há 40 anos ao lado dos brasileiros.

Governo Federal quer
mudar benefícios
do trabalhador
Segundo anunciado, as mudanças nos direitos trabalhistas apenas tornam mais rigoroso o acesso ao
seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte
e auxílio-doença. As novas regras foram fixadas pela
Medida Provisória 665 e publicada no Diário Oficial da
União em 30 de dezembro. Porém, as alterações para
valerem precisam ser confirmadas pelo Congresso Nacional até abril.

Entenda o que deve mudar
Seguro-desemprego: as mudanças no seguro-desemprego referem-se ao acesso do trabalhador ao direito. Antes, eram necessários seis meses de contribuição para receber, agora, a primeira solicitação só pode
ocorrer após 18 meses seguidos no emprego. Uma segunda solicitação poderá ser feita com 12 meses de
casa e a terceira, se manterá nos seis meses atuais.
Abono salarial: antes bastavam 30 dias de exercício
para que o trabalhador na faixa de dois salários mínimos recebesse o abono, na mudança, será um direito
apenas para quem trabalhar pelo menos seis meses em
um ano e se mantiver na faixa salarial vigente.
Pensão por morte: dependentes de um contribuinte morto recebiam a pensão independente do tempo
prestado pelo trabalhador. Se aprovada, a MP estipula
um período mínimo de 24 meses de contribuição previdenciária. O mesmo ocorre em casos de matrimônio,
que também serão exigidos dois anos para a liberação
do recurso – há uma exceção para mortes em função
de acidentes de trabalho. O valor da pensão, que antes
era de 100% do salário, agora é de 50% do benefício
mais 10% por dependente, caso não atinja valor suficiente, o benefício mais baixo é fixado em um salário
mínimo.
Auxílio-doença: a maior mudança é para o empregador. Atualmente, o prazo de afastamento a ser pago
pela própria empresa é de 15 dias. Com as mudanças,
passará a ser de 30 dias. O valor do benefício terá um
teto, que é a média das últimas 12 contribuições do
trabalhador.

Solicitar o Seguro DPVAT é fácil, gratuito e não
precisa de intermediários ou advogados. A própria
vítima ou beneficiário pode fazer o pedido seguindo apenas três passos:
1 - Escolher um ponto oficial de atendimento.
A listagem completa por cidade pode ser acessada pelo site www.dpvatsegurodotransito.com.br ou
pelo telefone 0800 022 1204. Lembre-se: as agências próprias dos Correios também recebem gratuitamente pedidos de indenização do Seguro DPVAT.
2 – Reunir a documentação necessária de acordo
com a cobertura – morte, invalidez permanente ou
reembolso de despesas médicas e hospitalares .
3 – Preencher o pedido de indenização em um
ponto oficial de atendimento e entregar a documentação.
Serviço:

Site DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04 - Todos os dias da
semana, 24h por dia

Ministério do Trabalho quer aumentar multa
para patrão que não registra funcionário
O Ministério do Trabalho está elaborando projeto de lei com proposta de
aumento de multa para o empregador que mantém empregado sem carteira
assinada. O valor atual é de R$ 402,53. O projeto será enviada à Casa Civil. A
medida faz parte de uma série de anúncios para o combate à sonegação e à
informalidade no mercado de trabalho.
De acordo com Manoel Dias, outras medidas serão anunciadas até março, para
atingir um total de R$ 10 bilhões em
novas receitas neste ano. Dias afirmou
que as medidas de combate ao trabalho informal e à sonegação foram criadas para proteger os fundos que abrigam recursos dos trabalhadores, como o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
As medidas fazem parte do Plano Nacional de Combate à Informalidade dos Trabalhadores Empregados
(Plancite), anunciado em maio de
2014. Para 2015, o ministério pretende capacitar 1500 auditores nas novas
ferramentas de fiscalização do FGTS.

SindimotoSP e Corpo de Bombeiros querem
reduzir acidentes com motos
Representantes do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ligados ao 1º Grupamento de Bombeiros / Secretaria de
Estado dos Negócios da Segurança Pública - Polícia Militar do Estado de São
Paulo, estiveram na sede do SindimotoSP para uma reunião, que resultou
em uma parceria para trocar informações e implementar ações que visem
a diminuição de acidentes envolvendo
motocicletas.
A união das duas instituições também resultará em um instrumento preparatório de
cooperações, prestação de informações e propostas mútuas de implementações e ações
para prevenção de acidentes.
Segundo o 1º Grupamento de Bombeiros, os locais que concentram mais acidentes são
as avenidas Luiz Inácio de Anhaia Melo, 23 de Maio, Cupecê e a Rua Vergueiro.

