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DIA 27 DE JULHO

NOSSA FORÇA É RESULTADO
DA NOSSA UNIÃO

MOTOFRETISTAS
NOSSA HOMENAGEM AOS

Lei Federal 12.009 que 
regulamenta profissão

dos motoboys
completa 10 anos

Desde a assinatura do governo federal padronizando o 
motofrete e mototáxi de todo Brasil, pouco se avançou 
na questão. Falta de fiscalização e incentivos para o 
motociclista se adequar à lei são algumas das situações que 
cooperam para que ela fique parada no tempo.

Exame toxicológico pode deixar 
de ser obrigatório para motoristas 

profissionais

São Paulo fiscaliza Lei Municipal 
14491 para coibir mototáxi e 
regulamentar aplicativos no 

motofrete

ONU lança manual de segurança 
para motociclistas

Periculosidade para motoboy pode 
deixar de ser obrigatória com nova 

reforma trabalhista

Acidentes envolvendo motocicletas já 
somam mais de 119 mil indenizações 

do Seguro DPVAT em 2019

Depois de pressão Prefeitura de SP 
faz acordo com iFood e Loggi para 

segurança de entregador

Motoboy da 
Rappi morre 
e empresa 

ignora

Cidade de SP lidera estatísticas de 
mortes no trânsito

Os motociclistas foram as principais vítimas, com 35% das 
ocorrências – sendo 913 óbitos - nos primeiros seis meses 
de 2019. Jovens entre 18 e 29 anos são as principais vítimas.
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Editorial

A regulamentação da categoria com a Lei Federal chega aos 10 anos quase sem avanços. 
Lógico que não foi de todo ruim, mas poderia ser melhor. Falta fiscalização, empenho das 
autoridades dos governos municipal, estadual e federal, para que ela saia da papel e melhore, 
proteja os motociclistas profissionais, que atualmente são vítimas de um sistema opressor: 
os aplicativos. Os trabalhadores sem muita opção, entram pensando que terão altos ganham, 
porém, a realidade acaba sendo outra, como mostramos na matéria em que um motoboy veio 
a óbito enquanto trabalhava para a Rappi. Não teve apoio da empresa, só o choro da família e 
amigos. Acorda Brasil!

Cidade de SP lidera estatísticas de mortes no trânsito

Exame toxicológico pode deixar de ser obrigatório
para motoristas profissionais

ONU lança manual de segurança para motociclistas

Entre janeiro e junho deste ano, o estado de São 
Paulo registrou, entre todos os modais, 2.593 mortes 
no trânsito. Na comparação com o primeiro semestre 
de 2018, que somou 2.645 óbitos.  A região metropoli-
tana da Capital lidera o ranking,

Os motociclistas foram as principais vítimas, com 

Uma das intenções do presidente é excluir a exigência 
de exame toxicológico para motoristas profissionais de 
ônibus, caminhões e veículos semelhantes na habilita-
ção ou na renovação da CNH categorias C, D e E.

O governo argumenta que o procedimento é caro e 
nem sempre é exato, o que várias entidades de espe-
cialistas concordam e já se manifestaram, inclusive, 
contra o exame. O próprio Ministério da Saúde, Asso-
ciação Brasileira de Medicina de Tráfego, Associação 
Brasileira de Medicina do Trabalho, Sociedade Brasi-
leira de Toxicologia, Conselho Federal de Medicina, 
são algumas delas.

Desde o início da obrigatoriedade do exame, em 02 
de março de 2016, houve danos enormes para os con-
dutores que realizaram o exame devido à falta de con-
dições operacionais dos laboratórios credenciados. Os 
danos morais, financeiros e problemas relacionados às 

A Organização das Nações Unidas (ONU) desenvol-
veu o documento “Segurança de veículos motoriza-
dos de duas e três rodas: um manual de segurança 
para gestores e profissionais da área”, para auxiliar 

35% das ocorrências (913 óbitos), seguido por pedes-
tres (675) e automóveis (638). Considerando todos os 
modais, as principais causas de fatalidades no trân-
sito estão associadas a imprudência, desatenção e 
desobediência às leis de trânsito.

Embora as mortes por acidentes de trânsito estejam 

atividades ocupacionais (que já somam centenas) dos 
motoristas podem ser facilmente encontrados em sites 
como o Reclame Aqui ou em ações no judiciário contra 
laboratórios e Detrans.

Não tem sido seguida a Resolução 691/2017 que de-
termina como as coletas e análises toxicológicas têm 
que ser realizadas. Assim sendo, coletas de material 
têm sido feitas em locais inadequados, resultados têm 
sido emitidos com atraso e, em alguns casos, resulta-
dos falso positivos têm sido observados. Além disso, já 
foi divulgado na grande mídia laboratórios que estão 
vendendo laudos negativos para aqueles que não que-
rem cortar seus pelos ou são usuários e não querem ser 
pegos no exame.

A coleta de amostras de cabelo, muitas vezes, tem sido 
realizada de forma inadequada no Brasil, envolvendo a 
coleta de grandes porções do mesmo, na região da ca-

pessoas que trabalham ou usam motocicletas para se 
deslocarem. A iniciativa visa cooperar para aumen-
tar a segurança dos motociclistas em geral e diminuir 
acidentes, cooperando assim para a Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-2020.

O material foi produzido para setores que tem como 
responsabilidade elaborar políticas de segurança viá-
ria. A partir da boa implementação das orientações 
do manual, o objetivo é atingir motociclistas e de-
mais agentes atuantes nas demandas voltadas para 
o trânsito como engenheiros, policiais, profissionais 
de saúde pública e educadores para prevenir e con-
trolar a quantidade de acidentes envolvendo veículos 
de duas rodas que resultem em lesões.

O conteúdo do material fornece desde sugestões 

Os motociclistas foram as principais vítimas, com 35% das ocorrências – 
sendo 913 óbitos - nos primeiros seis meses de 2019. Jovens entre 18 e 29 
anos são as principais vítimas.

O presidente Jair Bolsonaro enviou para o Congresso o Projeto de Lei 
3267/19, um pacote de medidas que pode trazer melhorias, readequação e 
extinção de obrigatoriedades para o trânsito.

em queda na maioria das regiões administrativas do 
estado, o país ainda tem bastante trabalho pela frente 
para garantir a continuidade da redução. Segundo a 
ONU, por ano, os acidentes no trânsito causam 1,35 
milhão de mortes em todo o mundo — mais da meta-
de desses óbitos são de usuários vulneráveis das vias, 
como pedestres, ciclistas e motociclistas. Além dis-
so, os acidentes no trânsito ferem de 20 a 50 milhões 
de pessoas a cada ano. O levantamento do Infosiga 
apontou que 24,4% das vítimas são jovens com idade 
entre 18 e 29 anos.

beça, ou no caso de uma pessoa calva, as amostras são 
obtidas de pelos do corpo. Esses procedimentos afetam 
a aparência física de muitos motoristas, além do fato de 
a coleta de pelos do corpo poder indicar uma janela de 
detecção superior à indicada pela legislação vigente (90 
dias). Ainda, muitos motoristas relataram não poder ar-
car com os custos do exame toxicológico.

Porém, na contramão do fim da obrigatoriedade do 
exame toxicológico para motoristas, o Projeto de Lei 
6187/2016 do Deputado Federal Valdir Colatto, quer 
estender o exame toxicológico como requisito para as 
categorias A (motociclistas) e B (motoristas em geral). 
Este projeto já obteve parecer favorável do Relator da 
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e segue 
para votação.

básicas de combate ao excesso de velocidade, utiliza-
ção de itens de segurança e perigos da combinação de 
álcool e direção até questionamentos mais específicos 
como os riscos das lesões ocasionadas pelos aciden-
tes envolvendo motos.

No Brasil, a produção de motos chegou a um milhão 
de unidades em 2018, a fabricação foi a maior dos úl-
timos sete anos. Das 37,3 mil mortes que ocorreram no 
trânsito do país em 2016, as motocicletas foram res-
ponsáveis por 12,1 mil, de acordo com as informações 
do Observatório Nacional de Segurança Viária. A au-
sência do capacete de moto, apesar de ser uma regra 
básica, muitas vezes é a principal causa das mortes. 
Para fazer o dowload do material, digite no campo de 
procura de seu computador https://bit.ly/2K5vsLx.



Não pilote teclando!
F o q u e  n o  q u e  r e a l m e n t e  i m p o r t a :  s u a  v i d a

Motociclista consciente
não usa celular na moto!

Mantenha as mãos no guidão
e os olhos na via, não vacile

com sua segurança!

www.abraciclo.com.br

Respeite os limites de velocidade!
Sua vida é mais importante.
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Motoboy da Rappi morre e empresa ignora

Thiago de Jesus Dias, 33 anos, que era entregador 
da empresa Rappi, morreu no início de julho após 
passar mal e não receber atendimento enquanto tra-
balhava. O motoboy fazia um entrega em Perdizes, 
Zona Oeste de São Paulo, quando se sentiu mal.

O entregador chegou ao local se queixando de 
fortes dores de cabeça e muito frio para os clientes 
que esperavam à entrega solicitada pelo aplicativo 
da Rappi.

Com a piora do estado de saúde do motociclista, 
eles próprios realizaram o primeiro atendimento a 
Thiago oferecendo água e cobertores, ainda na cal-
çada. Nesse momento, o entregador teria pedido 
para entrarem em contato com o aplicativo para que 
avisassem que não poderia realizar as outras entre-
gas programadas.

Segundo uma das pessoas que realizaram o so-
corro, a resposta da Rappi foi insensível, apenas 
solicitando para que fosse dada baixa no pedido, 
para que eles conseguissem avisar os próximos 
clientes que não receberiam seus produtos no  
horário previsto.

Passado uma hora e 30 minutos desde o primeiro 

contato com os órgãos de resgate, Daiane, irmã 
de Thiago, chegou ao local onde ele estava. Dois 
motoristas da Uber (o que a trouxe e um segundo 
chamado), negaram o socorro. Foi quando o amigo 
de Thiago chegou de carro ao local, e ele pôde ser 
encaminhado ao hospital. Quando Daiana recebeu 
o primeiro diagnóstico, já eram 2h da manhã. Ela 
foi informada que o motociclista teve um acidente 
vascular cerebral (AVC). Às 4h, o quadro de saúde 
de Thiago piorou e o óbito foi confirmado no dia 08 
de julho.

Nessa história, A Rappi, empresa que funciona 
por meio de aplicativo no Brasil desde julho de 2018, 
limitou-se a lamentar o ocorrido e assim, esquivar-
-se de qualquer obrigação ou responsabilidade.  
A empresa, como outras que atuam com aplicativos 
no setor de motofrete, exploram os motofretistas, 
precarizam relações trabalhistas, diminuem valo-
res de corrida cada vez mais, expondo o profissio-
nal a longas jornadas de trabalho.

Atualmente, corre no Ministério do Trabalho, pro-
cessos contra a Rappi devido a situação precária 
que o trabalhador motociclista se encontra.

O fato aconteceu com o profissional fazendo entregas. Cliente que receberia à 
encomenda ligou de imediato para o serviço de atendimento, mas foi orientada 
para que informasse ao motoboy, que agonizava, desligar o celular para não 
atrasar as outras entregas.

Nos dois casos, os objetivos são organizar o setor, valorizar o motociclista 
profissional e diminuir acidentes que envolvem motocicleta.

São Paulo fiscaliza Lei Municipal 14491 para coibir 
mototáxi e regulamentar aplicativos no motofrete

A Prefeitura de São Paulo tem fiscalizado de perto 
o motofrete paulista. Com o aumento do transporte 
ilegal de pessoas via mototáxi e entregas por 
aplicativos, que premiam velocidade, o governo 
municipal tem intensificado a fiscalização.

Atualmente, nos pontos de fiscalização, se for 
constatado transporte ilegal de pessoas, a motocicleta 
é apreendida e o motociclista multado. No caso dos 
motofretistas que não apresentam essa questão ou 

estão com moto e documentos em dia, são liberados.
No caso dos aplicativos, regulamentar os que 

oferecem serviços de entrega por motos, como as 
empresas iFood, Loggi, Rappi e Uber Eats, entre 
outros, a ideia não é só organizar o setor e criar 
regras que valham para todos, mas também salvar 
vidas no trânsito.

No ano passado, a CET (Companhia de Engenharia 
de Tráfego) registrou crescimento de 17,7% no 

número de mortes de motociclistas, que passou de 331 
casos, em 2017, para 366, em 2018. O total de óbitos 
de motofretistas e motociclistas que fazem entregas 
aumentou de 28 para 37 - alta de 32,1%.

A questão está no funcionamento das empresas.  
A legislação brasileira proíbe que a pizzaria pague seu 
entregador de acordo com a quantidade de entregas 
que faz, porém os apps, estão fazendo o contrário 
remunerando por produtividade, o que induz o 
comportamento mais agressivo. Para à prefeitura, 
isso caracteriza dumping social (abuso nas relações 
de trabalho) e descumprimento da Lei Federal 12.009 
e Lei Municipal 14.491.

O SindimotoSP, sindicato dos motoboys de São 
Paulo, ressalta que a Lei Federal 12.436 proíbe 
a premiação por corrida e que os profissionais, 
entre outras regras, precisam ter 21 anos, curso 
de especialização e moto equipada com até 8 
anos de uso.

Os apps que trabalham com entrega defenderam 
que o serviço é uma importante fonte de renda para 
os motociclistas – que podem trabalhar de acordo 
com sua flexibilidade – e que concordam com a 
regulamentação e querem discutir as regras com a 
prefeitura.

Com mais fiscalização aumenta a segurança e 
acidentes diminuem

O objetivo da lei municipal é aumentar a segurança 
dos motofretistas. Além do capacete, já de uso 
obrigatório, os profissionais precisam usar nas 
motocicletas antenas de proteção contra linhas de 
pipa, protetor de pernas, faixas refletivas e o baú 
regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). O motoboy também deve ter Curso de 30 
Horas do Contran, que permite tirar o Condumoto e a 
Licença Motofrete (placa vermelha).

Thiago de Jesus Dias sofreu um AVC na noite de sábado 
(6/7) enquanto fazia entregas para o aplicativo Rappi — 

Foto: Arquivo Pessoal / Daiane de Jesus Dias
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Lei Federal 12.009 que regulamenta profissão
dos motoboys completa 10 anos

Muitas leis federais com 10 
anos de existência fizeram 
muito pelas suas categorias. A 
do motofrete, que chega a uma 
década corre na contramão da 
história.

Não que ela seja de todo 
ruim, mas falta muito para que 
de fato seja boa e auxilie os 
motoboys e mototaxistas que 
atuam no território nacional. 
Com o avanço das empresas de 
aplicativo no motofrete, a situa-
ção piorou.

No Brasil são cerca de 3,5 mi-
lhões de profissionais, sendo 
que São Paulo conta com apro-
ximadamente 500 mil no esta-
do. Cerca de 220 mil atuam no 
motofrete da Capital.

À medida em que esse tipo de trabalho cresce, au-
menta o número de acidentes, bem como a preocupa-
ção com a segurança desses profissionais. De acordo 
com a lei publicada, o condutor precisa ter no míni-
mo 21 anos e ser habilitado há pelo menos dois anos 
na categoria. Mas isso, com a chegada dos aplicativos 
no setor não tem correspondido a realidade.

Para Ministério Público do Trabalho, atualmente a 
rotina dos motoboys é de exploração. Tratados como 
autônomos, os motociclistas têm jornada de até 14 
horas por dia, veem seus ganhos diminuírem e, além 
disso, ficarem cada vez mais a mercê dos acidentes.

Duas ações civis públicas tramitam na Justiça con-

tra aplicativos que oferecem o serviço de entrega. 
O Ministério Público do Trabalho (MPT), autor dos 
processos, pede o reconhecimento do vínculo em-
pregatício entre motociclistas e as empresas Loggi e 
IFood. As ações correm na justiça. Outras empresas 
também estão sendo investigadas pelo MPT e um 
grupo de trabalho foi criado na instituição para es-
tudar essas novas tecnologias.

A maioria dos estados brasileiros sequer sabem 
da existência da lei do motoboy. São Paulo, pionei-
ro, tem na capital a Lei Municipal 14491 que com-
plementa a federal. Outros estados como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul possuem 
nas capitais e algumas cidades leis municipais.

Desde a assinatura do governo federal padronizando o motofrete e mototáxi de 
todo Brasil, pouco se avançou na questão. Falta de fiscalização e incentivos para 
o motociclista se adequar à lei são algumas das situações que cooperam para 
que ela fique parada no tempo.

Periculosidade para motoboy pode deixar de ser 
obrigatória com nova reforma trabalhista

Em análise no Congresso Nacional em Brasília, 
o adicional de periculosidade de 30% pago para 
motoboys com registro em carteira pode acabar. O 
benefício decorre de Lei Federal 12997 sancionada 
em 2014, que considerou as atividades com moto 
como perigosas. Em nova proposta, já aprovada por 
comissão no Congresso, exclui esses profissionais da 
lista de atividades de risco. A matéria agora precisa 
passar pelos Plenários da Câmara e do Senado antes 
de ir para a sanção do presidente da República.

A Medida Provisória passou a ser chamada de 
MP da Liberdade Econômica, pois flexibiliza regras 
para empresas com negócios de baixo risco, startups 
(empresas de aplicativos no motofrete) e outros 
setores. “Estão fazendo uma manobra para acabar 
com nosso direito. Os números de mortes mostram 
que ser motofretista hoje, no Brasil, é uma profissão 
extremamente de risco”, afirma Gilberto Almeida 
dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP - 
Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas, 
Mototaxistas Intermunicipal de São Paulo.

Após movimentação e pressão da categoria, o relator 
da proposta, deputado Jerônimo Goergen (PP-RS), e 
integrantes do governo afirmaram que houve um erro 

em sua elaboração, que não há intenção de acabar 
com o adicional de risco para esses profissionais, 
mas apenas de esclarecer o texto da CLT, que permite 
a extensão do adicional para profissões que não 
dependem de moto.

Porém, está no ar, dúvidas e fatos não explicados 
pelo relator, inclusive porque foi cogitado a retirada 
do pagamento aos motociclistas profissionais, já 
que estatísticas de acidentes no trânsito que envolve 
motocicletas não param de aumentar.

Na realidade, o deputado federal Jerônimo Goergen 
(PP-RS) está acolhendo pedido da Associação 
Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos 
Industriais (Abad), que se nega a pagar o adicional 
de periculosidade aos motociclistas aos motoboys 
que trabalham para empresas que fazem parte da 
associação.

Recentemente, a CET em matéria jornalística para à 
Folha de SP, afirmou que as mortes entre motociclistas 
aumentaram principalmente entre os profissionais, 
levados a jornadas intensas de trabalho e competição 
entre si por prêmios oferecidos pelas empresas de 
aplicativos no motofrete.

De acordo com a ONG Observatório Nacional de 

Segurança Viária, cerca de um terço das mortes no 
trânsito é relacionada a motocicletas. Das 37,3 mil 
mortes de 2016, as motocicletas foram responsáveis 
por 12,1 mil.

O SindimotoSP coloca-se contra a retirada da 
periculosidade e diz que o governo federal não leva 
em conta a quantidade de acidentes que as ruas 
de cidades e rodovias brasileiras promovem, em 
especial para as pessoas que têm suas motocicletas 
como ferramenta de trabalho.

Para incentivar a regulamentação, o SindimotoSP 
apresenta uma série de reivindicações, como:

1 - Subsídio na gasolina, álcool e óleo lubrificante 
para motofretista regulamentado;

2 - Qualificação gratuita do Curso 30 Horas obriga-
tório do Contran;

3 - Linha de financiamento específico para compra 
de moto zero e aquisição de equipamentos de segu-
rança obrigatórios para motocicleta e para o profis-
sional;

4 - Isenção de impostos federais na compra de 
itens de segurança e;

5 - Campanhas de conscientização para diminui-
ção de acidentes e de orientação para a regulamen-
tação conforme Lei Federal 12009;

6 - Criação de leis e regulamentação em todos os 
municípios brasileiros;

7 - Implantação do Programa de Proteção ao Mo-
tociclista – PPM – para contribuição da redução de 
acidentes, auxiliando assim a campanha Década de 
Segurança 2011-2020 da ONU;

8 - O Contran deliberar sobre aqueles municípios 
que a atividade de mototáxi é proibida, no caso de 
São Paulo, autorizar motocicletas em uso na ativi-
dade de motofrete transportar seus familiares sem 
o baú;

9 - Que os Detrans deliberem em conjunto com 
os Cetrans a atividade de motofrete (comercial), e 
sem cunho de atividade de utilidade pública, como 
no caso do mototáxi. Aquele profissional que tiver 
o curso na CNH, os Detrans autorizarem o empla-
camento categoria aluguel/placa vermelha/Espécie 
Cargo, estando a motocicleta em conformidade com 
os requisitos de segurança e equipamentos em con-
formidade com a Resolução 356 do CONTRAN para 
atender o CTB;

 10 - Mudanças nas Resoluções 356 e 410 do Dena-
tran / Contran.
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Acidentes envolvendo motocicletas já somam mais de
119 mil indenizações do Seguro DPVAT em 2019

No mês em que é celebrado o Dia do Motociclista (27), 
a Seguradora Líder divulga o balanço de pagamentos 
do primeiro semestre de 2019 para essa categoria 
de veículos. A motocicleta foi o veículo com o maior 
número de indenizações nos primeiros meses desse 
ano, concentrando 77% de todos os sinistros pagos 
neste período. Foram mais de 119 mil indenizações 
pagas somente para acidentes com motos, sendo 
71% delas (ou 84.557) para a cobertura de invalidez 
permanente.

Os motociclistas foram as maiores vítimas nas 
indenizações pagas no ano de 2019. Dos 88.542 
motoristas indenizados, 78.480 eram motociclistas. 
Quando analisada somente a cobertura por morte, 

foram 7.130 indenizações contabilizadas.
As vítimas de acidentes com motocicletas são, 

em sua maioria, jovens em idade economicamente 
ativa. No período citado, as vítimas entre 18 e 34 anos 
concentraram 49% dos acidentes fatais e 52% dos 
acidentes com sequelas permanentes.

Na avaliação do superintendente de Operações 
da Seguradora Líder, Arthur Froes, é necessário 
melhorar a formação nos centros de condutores. 
“Os números indicam a importância de se investir 
na conscientização dos jovens durante o período 
de formação nas autoescolas. É fundamental que 
os recém-habilitados deixem as escolas de direção 
cientes das normas de segurança 
e legislação de trânsito. Além 
disso, é essencial o respeito a 
essas regras e também a atenção 
ao volante, uma vez que os 
dados da Polícia Rodoviária 
Federal mostram que a falta de 
atenção dos condutores foi a 
principal causa dos acidentes no 
ano passado”, afirma.

Os dados fornecidos pela 
Seguradora Líder para o ano de 
2019 foram destaque em blog do 
Lauro Jardim, no Globo Online. 

Depois de pressão Prefeitura de SP faz acordo com 
iFood e Loggi para segurança de entregador

A Prefeitura de São Paulo fechou no dia 18 de julho 
um termo de cooperação com as empresas de entre-
ga por aplicativo, com foco em medidas de segurança 
voltadas para os motociclistas. Índices alarmantes de 
óbitos entre os motociclistas profissionais, pressão 
dos trabalhadores e reivindicações do SindimotoSP 
por políticas públicas que contemplem à categoria, 
culminaram na decisão dos gestores públicos mu-
nicipais elaborarem um documento que evidencia a 
segurança do trabalhador.

As reuniões com a Secretaria de Mobilidade e 
Transportes (SMT) aconteceram com as principais 
empresas do segmento, mas somente iFood e Loggi 
aceitaram assinar o termo de compromisso com a se-
gurança no trânsito. A Rappi e a Uber Eats não ade-
riram ao acordo. “A Prefeitura vem discutindo, desde 
o início do ano, uma forma de as empresas que tra-
balham com aplicativo continuarem crescendo, mas 

respeitando a vida, pois tivemos aumento no número 
de mortes de usuários de motos em São Paulo”, disse 
o prefeito Bruno Covas (PSDB).

Em 2018, o número de mortes envolvendo moto-
ciclistas aumentou 18% (360 no total). Técnicos da 
Prefeitura avaliaram que a alta estava ligada ao cres-
cimento dos aplicativos de entrega por motoboys, 
que dão prêmios em dinheiro para quem faz mais 
viagens.

Segundo a Prefeitura, a ação tem objetivo de me-
lhorar a segurança e reduzir o número de acidentes 
no trânsito envolvendo motociclistas. As duas em-
presas assinaram acordo com a Prefeitura para que 
não haja mais bonificação por número de entregas.

Com o documento, iFood e Loggi assumiram com-
promisso de não realizarem práticas que destinem aos 
motociclistas valores extras, estabelecidos por meta 
de entregas a um determinado período de tempo.

A bonificação por número de entregas é proibi-
da pela lei federal 12.436, de 2011. De acordo com 
o texto é vedado às empresas e pessoas físicas 
empregadoras ou tomadoras de serviços presta-
dos por motociclistas estabelecer práticas que es-
timulem o aumento de velocidade como oferecer 
prêmios por cumprimento de metas por números 
de entregas ou prestação de serviço. A lei prevê 
multas de R$ 300 a R$ 3 mil em caso de descum-
primento.

A lei é vitória do SindimotoSP que não vê segu-
rança nem preservação da vida do trabalhador 
com aumento de velocidade e competição para 
aumentar ganhos. Segundo o presidente do Gil-
berto de Almeida dos Santos, é preciso valores de 
entrega justos para que o motociclista não neces-
site correr mais para ganhar mais, e sim trabalhar 
com folga de tempo, expor-se a menos riscos pos-
síveis e ter qualidade de vida melhorada.

O acerto se deu devido ao aumento de 18% no número de mortes envolvendo 
motociclistas influenciado pelo uso de aplicativos de entrega como trabalho. Prêmios






