
ANO XII - Edição 105 - Novembro de 2019 - Distribuição Gratuita www.jornalavozdomotoboy.com.br

Pg 02

Pg 02

Pg 06

Pg 05

Pg 07

Pg 05

Pg 05

Salão Duas Rodas 2019
As principais novidades do universo das duas rodas foram 
apresentadas no maior evento motociclístico da América Latina. 
Nele, montadoras, indústrias de motopeças, importadoras, 
empresas de vestuário que atuam no setor, entre outras, 
encantaram o público que visitou o evento, que aconteceu em 
um momento estratégico de retomada do mercado, além do 
aquecimento das vendas por conta do fim de ano.

Simpósio em São Paulo discute 
efeitos da revolução digital nas 

relações de trabalho

Fim do DPVAT 
é retrocesso e 
causará caos 

no SUS

Medida Provisória 
905 diminui 

periculosidade para 
motoboys recém 

chegados no mercado 
de trabalho

SindimotoSP e a 
categoria querem 

regulamentação do baú 
pela Prefeitura de SP

Fundação Mapfre 
divulga estudo sobre

motociclistas na 
cidade de SP

Campanha educativa na 
Rodovia Castelo Branco orienta 

mais de 250 motociclistas

Conhecida como Contrato Verde e Amarelo, ela reduz 
direitos trabalhistas e adicional de periculosidade 

apenas para motoboys entre 19 e 29 anos e que estão 
entrando pela primeira vez no setor de motofrete para 

trabalhar com registro em carteira.

Segundo a Seguradora Líder, gestora do sistema, o 
seguro obrigatório é a única garantia de reparação para 
vítimas de acidentes automobilísticos, especialmente 
para a população pobre, já que apenas 20% da frota 

brasileira tem seguros particulares. 
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Editorial

Veja nessa edição a preocupação que trazemos com a questão do baú que empresas de 
aplicativos no motofrete estão colocando no mercado. Fora de padrão, ele está fora das normas 
impostas pela Lei Municipal 14491, aqui em SP e ainda por cima tira estabilidade e segurança 
do motociclista profissional no exercício da profissão. O SindimotoSP pediu providências para 
à Prefeitura Municipal. Vamos acompanhar o desfecho. Nessa edição também falamos da 
MP 905 que reduz periculosidade do motoboy no salário. Mas essa redução é para quem está 
entrando no mercado de trabalho pela primeira vez e está entre 19 e 29 anos. Tem mais leitura 
importante. Leia, o jornal é seu!  

Campanha educativa na Rodovia Castelo Branco
orienta mais de 250 motociclistas

Medida Provisória 905 diminui periculosidade para motoboys 
recém chegados no mercado de trabalho

O primeiro evento, que poderá seguir em breve para 
outras rodovias como a Airton Sena e Castelo Branco, 
foi na Marginal da Rodovia Castelo Branco, altura do 
Km 20.  Essa campanha é desdobramento de reuniões 
do SindimotoSP com a Polícia Rodoviária.

Para quem está fora dessas regras, ou seja, já traba-
lhando e com mais registros em carteira, o adicional de 
periculosidade continua sendo 30% do SALÁRIO des-
crito na carteira de trabalho para trabalhadores CLT.

O adicional de periculosidade será menor APENAS 
para quem for contratado pelo Programa Verde Ama-
relo. Segundo Medida Provisória 905, se o jovem acei-
tar a contratação de um seguro de acidentes pessoais, 
o valor do adicional cai para 5%, em vez dos 30% pre-
vistos na CLT.

A Medida Provisória 905 prevê que os jovens do 
Programa Verde Amarelo podem optar por fazer um 
seguro privado de acidentes pessoais. Esse seguro é 
contratado pela empresa e cobrirá morte acidental, da-
nos corporais, estéticos e morais. Quem opta por esse 
seguro concorda em ter uma redução no adicional de 
periculosidade e receber 5% sobre o salário-base, em 
vez de 30% da regra geral.

Estas novas regras são apenas para trabalhadores 
entre 18 e 29 anos que ainda não tiveram o primeiro 
emprego. Os salários terão teto máximo de R$ 1.497,00. 
A medida provisória prevê que as contratações pelo 
programa Verde Amarelo comecem em 1º de janeiro de 
2020 e terminem em 31 de dezembro de 2022.

Por se tratar de uma medida provisória, o programa 
precisa ser aprovado no Congresso para virar lei em 

A campanha visa alertar os motociclistas em rela-
ção à segurança, saúde e comportamento preventivo 
nas pistas, assim como trafegar com segurança entre 
os corredores de veículos maiores.

O sindicato entende que andar nos corredores é 

definitivo. A MP tem validade de 60 dias, podendo ser 
prorrogada por mais 60 dias.

 Medida Provisória 905, conhecida como Contrato 
Verde e Amarelo, reduz direitos trabalhistas e adicio-
nal de periculosidade, além de ser prejudicial para o 
trabalhador motociclista

O dia 11 de novembro de 2019, mais um prejuízo 
para o trabalhador foi promulgado com à Medida Pro-
visória 905, que institui o Contrato de Trabalho Verde 
e Amarelo. Direitos trabalhistas como 13º e férias fo-
ram reduzidos, assim como demissão sem justa causa 
que teve multa reduzida de 40% para 20%.

Nesse novo modelo, quem ganhou foram as em-
presas que terão isenção da contribuição patronal do 
INSS para 20% e alíquota do FGTS reduzida de 8% 
para 2%. Para quem ingressar no motofrete pela pri-
meira vez e tiver a idade acima descrita, o adicional 
de periculosidade cai de 30% para 5%. No caso dos 
motoboys fora dessas regras, o valor continua 30% no 
valor descrito na carteira de trabalho.

Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB elabo-
rou nota técnica na qual aponta inconstitucionalidades 
da MP 905, editada pelo governo Federal no último dia 
11 para instituir o contrato de trabalho verde e amarelo.

O parecer da Ordem aponta que é dotada de menor 
estoque de direitos trabalhistas em comparação com o 

legal e está de acordo com o Artigo 56 do CTB, que 
dá essa permissão a favor das motocicletas, mas preo-
cupa-se com índices de acidentes que só diminuíram 
nessas rodovias depois que à Polícia Rodoviária co-
meçou fiscalizar com mais intensidade.

Agora, para diminuir mais os acidentes ou mortes 
com motociclistas, à campanha será em âmbito esta-
dual e de orientação nas rodovias.

contrato de emprego convencional. Afirma, ainda, que 
“não serve para enfrentar o problema atual recorrer a 
soluções pensadas para atenuar os efeitos do desempre-
go sazonal, tampouco do desemprego conjuntural”.

A MP 905/2019, conhecida também como Contrato 
Verde e Amarelo, entrará em vigor em 01/01/2020 a 
31/12/2022, nesse período as empresas poderão contra-
tar trabalhadores entre 18 a 29 anos que não tenham 
registro anterior em Carteira de Trabalho.

O contrato será por tempo determinado de no máxi-
mo 2 (dois) anos e as empresas não poderão ultrapas-
sar em 20% do quadro de funcionários nessa modali-
dade de contratação.

Com essa modalidade de contratação as empresas 
terão significativa redução no recolhimento à Previ-
dência Social e direitos dos trabalhadores suprimidos. 
No caso específico do motociclista contratado nesse 
regime, após o empregador realizar a contratação de 
seguro de vida e acidentes pessoais, o adicional de pe-
riculosidade será reduzido de 30% para 5% durante o 
período máximo de 24 meses.

Em relação ao FGTS mensal dos trabalhadores con-
tratados pelo “Regime Verde Amarelo” também so-
frerão redução de 8% para 2% e as férias e 13º salário 
deverão ser pagos proporcionalmente no final de cada 
mês trabalhado.

O contrato após o período de 24 meses será consi-
derado por tempo indeterminado, ou seja, recebe-
rá terá todos os direitos trabalhistas presentes na 
CLT, tal como adicional de periculosidade de 30% 
e FGTS de 8%.

Para diminuir acidentes e número de mortes nas rodovias estaduais, o SindimotoSP, 
a Polícia Rodoviária Estadual, a CCR, Abraciclo e a Porto Seguro, desenvolveram 
campanha educativa para orientar motociclistas cumprirem normas de segurança ao 
pilotarem motocicletas.

Conhecida como Contrato Verde e Amarelo, ela reduz direitos trabalhistas e adicional 
de periculosidade apenas para motoboys entre 19 e 29 anos e que estão entrando pela 
primeira vez no setor de motofrete para trabalhar com registro em carteira.
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Salão Duas Rodas 2019

Projeto de Lei 245 quer garantir aposentadoria especial 
para trabalhador exposto a atividades de risco

O Salão também foi ponto de encontro que reu-
niu profissionais e amantes das duas rodas durante 
seis dias de programação intensa e cheia de conte-
údo. Os organizadores disseram que o Salão Duas 
Rodas desse ano superou expectativas e que con-
tribuirá para aumento de vendas de motos, moto-

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou 
projeto de lei que regulamenta a aposentadoria por 
periculosidade. De acordo com o texto, a aposenta-
doria especial será devida a trabalhadores cujas ati-
vidades sejam exercidas com efetiva exposição a ris-
cos. O governo vai elaborar uma lista com atividades 
equiparadas.

O projeto contém uma série de exigências para que 

peças, vestuário, equipamentos de segurança etc.
Entre os destaques, a Honda, que participa 

do Salão Duas Rodas desde a sua estreia, trou-
xe tecnologias inovadoras em seus modelos e 
apresentou suas apostas para 2020. O campeão 
mundial de Motocross Tim Gajser, piloto Honda, 
esteve no evento.

Atrações. Dessa vez, o Salão Duas Rodas
 trouxe grande quantidade de test-riders.

Foi possível pilotar marcas como BMW, Ducati, 
Kawasaki e Triumph, disponibilizadas no espaço 

o trabalhador possa ser enquadrado na aposentado-
ria especial, como a carência de 180 contribuições 
mensais e regras sobre idade e tempo de exposição 
às situações prejudiciais ou perigosas. O texto ain-
da prevê multas para empresas que não mantiverem 
registros de atividades atualizados, regras para sus-
pensão de benefício e possibilidade de readaptação.

Segundo Eduardo Braga, o projeto estabelece cri-

batizado de Duas Rodas Experience. Os visitantes 
também experimentaram modelos mais populares 
como os da Honda, Yamaha, entre outras.

Uma atração bem disputada foi empinar uma es-
portiva no Triumph Wheelie Machine, em que um 
projetor jogava na tela uma Daytona 675 presa ao 
chão, mas virtualmente empinando na tela com 
toda segurança. Outra atração foi o simulador de 
MotoGP, que permitiu experimentar como é ser um 
piloto da principal competição de motovelocidade 
do mundo.

A programação atrativa também incluiu shows 
de manobras e saltos com a equipe do piloto Jorge 
Negretti e de Rok Bagoros, famoso piloto de mano-
bras da KTM, shows musicais, apresentações de 
motos customizadas, sorteios e brindes.

térios de acesso para a aposentadoria especial com 
base na atividade e não com base na categoria do 
trabalhador. O senador afirmou ainda que o projeto 
não vai afrouxar regras ou retirar direitos, mas esta-
belecer um marco legal claro. O texto, acrescentou, 
assegura direitos ao trabalhador e ao mesmo tempo 
estabelece com clareza os critérios de acesso a esses 
direitos. Com regras mais claras, o projeto poderá 
evitar a judicialização de muitos casos que buscam 
aposentadoria especial. O projeto terá como relator o 
senador Esperidião Amin (PP-SC).

As principais novidades do universo das duas rodas foram apresentadas no maior evento 
motociclístico da América Latina. Nele, montadoras, indústrias de motopeças, importadoras, 
empresas de vestuário que atuam no setor, entre outras, encantaram o público que visitou 
o evento, que aconteceu em um momento estratégico de retomada do mercado, além do 
aquecimento das vendas por conta do fim de ano.

SindimotoSP está trabalhando no Senado para que os motociclistas profissionais 
sejam inseridos no projeto.

Fundação Mapfre divulga estudo sobre
motociclistas na cidade de SP

O Instituto Brasileiro de Segurança de Trânsito – 
IST - estima que os custos anuais da tragédia ultrapas-
sam setenta bilhões de reais. Nesse contexto, os aci-

dentes motociclísticos têm um papel cada vez mais 
importante. No ano de 2000, houve 2.465 mortes de 
pessoas em acidentes de motocicletas; em 2017, esse 

número supera doze mil mortes. Parte do aumento de 
mortes pode ser explicado pelo crescimento da frota 
de motocicletas e motonetas, que em 2000 represen-
tavam 13% e em 2018 atingiram 27 milhões, represen-
tando 27% do total de veículos. Paralelamente, o nú-
mero de acidentados cresceu assustadoramente. As 
indenizações por invalidez permanente pagas pelo 
DPVAT a motociclistas representaram 75% do total, 
ultrapassando de 246 mil pagamentos.

Os acidentes de trânsito no Brasil constituem um sério problema de Saúde Pública. Os 
números do fenômeno são maiúsculos.  Nos últimos 30 anos mais de um milhão de brasileiros 
morreram vítimas de acidentes de trânsito.  Anualmente perdem a vida cerca de 40 mil 
pessoas, um milhão ficam feridas, uma parte considerável com gravidade. 
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SindimotoSP e a categoria querem 
regulamentação do baú pela Prefeitura de SP

Essa solicitação vem de encontro a milhares de 
reclamações dos trabalhadores por serem obrigados 
a utilizarem um “baú” com dimensões que extra-
polam a segurança dos condutores e danificam as 
motocicletas. Além de serem obrigados a utilizarem 
esse equipamento irregular, pagam taxa mensal 
pelo uso, o que caracteriza uma exploração aos pro-
fissionais motociclistas.

A empresa Loggi, é a única empresa no merca-
do de São Paulo que utiliza baú azul “168 litros” 
com dimensões que quase dobram os tamanhos 
dos baús convencionais usados no mercado com 
dimensões que atingem litragem de 90 litros.  
A empresa patenteou esse modelo de baú com di-
mensões (larg x alt x comp) que possui “168 litros” 
conforme próprias especificações.

Esse baú, além de comprometer a segurança dos 
trabalhadores no trânsito, coloca em risco suas vidas 
aumentando em 50% a probabilidade de acidentes, a 
conta é simples: 50% de tamanho + cargas + peso = 
acidentes. Se não bastasse isso, para cada 5 baús Log-
gi usados, 5 trabalhadores ficam sem emprego. 

Veja essa conta...
5 baús Loggi 168 litros X 5 motos = 840 litros que 

somam 5 empregos
10 baús convencionais de 90 litros X 10 motos = 

900 litros que somam 10 empregos.
Com isso, os trabalhadores da Loggi utilizam uma 

verdadeira caixa d’água de tamanho e com cargas 
que comprometem a orientação dos próprios fabri-
cantes de motocicletas, ou seja, 20 kg máximos para 
motocicleta espécie CARGO original de fábrica. O 
baú também obstrui o campo de visão dos retrovi-
sores e a traseira do veículo, desrespeitando normas 

do CONTRAN. Ele veta também a visão das faixas 
retrorrefletivas do colete obrigatório do motociclista 
e prejudica a visibilidade nas laterais do profissio-
nal ao conduzir à motocicleta.

A entidade patronal das empresas EXPRESS, que 
representam as empresas de entregas, repudiam 
a atitude da Loggi ao colocar em risco a vida dos 
trabalhadores para ganhar mais dinheiro, sem ne-
nhuma responsabilidade sobre os mesmos, obri-
gando seus funcionários a utilizarem  e ainda pa-
garem mensalidade para esse tipo de baú de 168 
litros, a própria entidade empresarial informa que 
a prática de mercado nos últimos 15 anos sempre 
foi a utilização de baú com dimensões e tamanhos 
somados chegando a 90 litros, e nunca cobrando 
mensalidade por utilizar o equipamento essencial 
para o exercício da profissão com segurança e den-
tro das leis vigentes.

Além disso, outro agravante é que os baús fora de 
padrão da Loggi ainda fazem a propaganda da pró-
pria empresa.

Vale ressaltar que a lei através da resolução 356 
do CONTRAN, estabelece uma orientação dos LIMI-
TES MÁXIMOS, isso não define que o baú tem quer 
ter as dimensões e limites máximos de até 70 cm 
de altura da base do assento da moto X 60 cm de 
largura X Comprimento da traseira do veículo, que 
fazendo essa soma chega a quase 210 litros.

A Resolução 682 do CONTRAN, Item 5,  inciso 
“5.1.1” diz que “Os espelhos retrovisores devem ser 
montados ou regulados de modo que a distância 
do centro da superfície refletora, medida no plano 
horizontal, seja de pelo menos 280 mm para o exte-
rior do plano vertical longitudinal que passa pelo 
centro do comando de direção do veículo. Antes da 

medição, o espelho será regu-
lado na sua posição normal de 
condução pelo condutor.

A Lei Federal 12.009 e a pró-
pria Resolução 356 do CON-
TRAN dão autonomia a prefei-
tura de São Paulo, que é o órgão 
responsável em conceder auto-
rização através de regulamenta-
ção própria para o exercício da 

atividade, afirmando;
I. A lei 12.009, no seu artigo 139-B, “Não exclui a 

competência MUNICIPAL ou ESTADUAL de aplicar 
as exigências em seus regulamentos para atividade 
de motofrete”;

II. A lei 12.009, no seu artigo 5º inciso VIII – 
“”Transportar carga incompatível com as suas espe-
cificações ou em descordo com regulamento”;

III. A Resolução 356 do CONTRAN, estabelece re-
quisitos mínimos de segurança para o transporte 
remunerado de cargas ( motofrete)

IV. A Resolução 356 do CONTRAN, no inciso 6º “Os 
dispositivos de transporte, assim como as cargas, 
não poderão comprometer a eficiência dos espelhos 
retrovisores”.

V. A Resolução 356 do CONTRAN, no seu artigo 
15º, Capítulo IV das disposições finais, “O descum-
primento das prescrições desta Resolução, sem 
prejuízo da responsabilidade solidaria de outros in-
tervenientes nos contratos de prestação de serviços 
instituída pelos artigos 6º e 7º da Lei Federal 12.009, 
e DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELO PODER CONCE-
DENTE EM REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA.

VI. A Resolução 356 do CONTRAN, no seu artigo 
16º, Capítulo IV das disposições finais, “Os Muni-
cípios que regulamentarem a prestação de serviços 
de mototáxi ou motofrete deverão fazê-lo em legis-
lação própria, atendendo, no mínimo, ao disposto 
nesta Resolução, podendo estabelecer normas com-
plementares, conforme as peculiaridades locais, 
garantindo condições técnicas e requisitos de segu-
rança, higiene e conforto dos usuários dos serviços, 
na forma do disposto no art. 107 do CTB.

A Câmara Temática de motos do CMTT, órgão li-
gado a SMT/PMSP, em que várias entidades do setor 
fazem parte desse conselho, ressalta que as reivindi-
cações propostas nesse texto deverão ser atendidas 
tendo em vista que todos o setor profissional de mo-
tofrete está preocupado com a segurança dos moto-
fretistas e com a redução dos acidentes envolvendo 
esses profissionais.

Essa proposta de mudança da prefeitura de São 
Paulo possibilita corrigir um equívoco de redação 
quando editada a Resolução 356 em 2010, tendo em 
vista os estudos apresentados pela Abraciclo, Sindi-
motoSP, DTP e SPTrans.
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Fim do DPVAT é retrocesso e causará caos no SUS

Pela falta de politicas públicas para quem anda 
de motocicleta em todo Brasil, as entidades repre-
sentativas das categorias de motofrete e mototáxi 
(SindimotoSP e Febramoto) se posicionam contra o 
fim do seguro DPVAT, por entender que esse seguro 
obrigatório tem a função social de proteção à vida 
de todos acidentados no trânsito, sejam pedestres, 
ciclistas, motociclistas ou motoristas.

Além disso, a expectativa de especialistas em 
trânsito, é que sem o repasse de parte da verba ar-
recadada pelo DPVAT, o Sistema Único de Saúde - 
SUS, entre em colapso. Atualmente, o SUS está no 
limite de atendimentos e, com o fim do DPVAT, o 
valor fará enorme falta.

De acordo com as estatísticas da Seguradora Lí-
der, que administra o Consórcio do DPVAT, 75% 
das indenizações são decorrentes de acidentes com 
motociclistas e a maioria das vítimas é de jovens 
pobres entre 18 e 30 anos.

Outros dados publicados pela Líder apontam 
que, no primeiro semestre de 2019 foram pagas 
18.841 indenizações por morte; 103.068 indeniza-
ções por invalidez permanente e 33.123 indeniza-
ções para despesas médicas.

No entendimento das entidades os mais fracos e 

Aumento de ações judiciais na justiça comum por perdas, 
danos, invalidez e morte referentes a acidentes de trânsito.
 As partes responsáveis judicialmente pelos acidentes terão 

de arcar com os custos totais dos sinistros de trânsito.
Caos no Sistema Único de Saúde, que não terá recursos para 

tratamento de pessoas vítimas de acidentes de trânsito.
O SUS deixará de receber 45% da arrecadação do DPVAT. 

Em 2018 o repasse foi de R$ 2,1 bilhões.
O Denatran perde 5% do coletado pelo seguro obrigatório, 

ou seja, em média R$ 233 milhões por ano. 

Reflexos do fim do DPVAT

de baixa renda no trânsito como os motociclistas 
serão totalmente prejudicados com essa medida. 
Sem o DPVAT essas pessoas ficarão sem proteção, 
justamente no momento em que mais necessitam 
de um suporte para enfrentar as consequências 
dramáticas de um acidente de trânsito. O seguro 
obrigatório indeniza morte, invalidez permanente 
total e parcial e despesas médico-hospitalares.

Este seguro é o único que atende mais de 300 mil 
pessoas anualmente vitimadas pelos acidentes de 
trânsito. Na imensa maioria cidadãos abaixo da 
renda, espalhados de norte a sul do País, são ví-
timas de acidentes de trânsito sérios, capazes de 
desestabilizar uma família, seja pela morte ou pela 
invalidez permanente.

O DPVAT é um seguro social que funciona. In-
deniza mais de 40 mil mortes e mais de 200 mil 
casos de invalidez permanente todos os anos. 
Além disso, indeniza outros mais de 200 mil ca-
sos de despesas médico-hospitalares. 

Extinguir o DPVAT é deixar um número de víti-
mas superior ao total de mortos na guerra da Síria 
sem nenhuma proteção efetiva. O SUS - Sistema 

Único de Saúde - sem os 45% da receita desse se-
guro pode entrar em colapso. Para se ter uma ideia 
quanto isso representa em dinheiro, nos últimos 
dez anos foram repassados R$ 37 bilhões ou, anu-
almente, mais ou menos 3% do orçamento total da 
saúde pública brasileira.

Com o fim do DPVAT, os acidentes ocorridos até 
31 de dezembro de 2019 seguem cobertos pela atual 
apólice, depois disso, é cada um por si.

Segundo a Seguradora Líder, gestora do sistema, o seguro obrigatório é a única garantia de 
reparação para vítimas de acidentes automobilísticos, especialmente para a população pobre, 
já que apenas 20% da frota brasileira tem seguros particulares. 

Simpósio em São Paulo discute efeitos da revolução 
digital nas relações de trabalho

No dia 28 de novembro aconteceu em São Paulo o 
Simpósio “Futuro do Trabalho: os Efeitos da Revo-
lução Digital na Sociedade”. O encontro, promovido 
pela Escola Superior do Ministério Público da União 
(ESMPU) contou com a participação do Ministério Pú-
blico Federal, e discutiu com diversos setores temas 
como “uberização”, formas de contratação de traba-
lhadores em plataformas de crowdwork, intensifica-

de Lacerda Carelli, doutor em Sociologia, também 
marcaram presença. 

No final dos debates foi exibido o filme “GIG - A Ube-
rização do Trabalho”. O documentário, produzido pela 
ONG Repórter Brasil foi lançado oficialmente no dia 1º 
de junho, durante a mostra Ecofalante de Cinema de 
São Paulo, e aborda a ascensão das novas configura-
ções do trabalho mediado por aplicativos e platafor-
mas digitais.

O Ministério Público do Trabalho, outro órgão pú-
blico que trata sobre assunto aplicativos, por exem-
plo, entende que as empresas de aplicativo de entrega 
atuam na ilegalidade ao se omitir sobre o vínculo de 
trabalho com os motoboys. 

Para os procuradores está comprovado que os moto-
boys são marionetes de um aplicativo e que o desequi-
líbrio no mercado promove ainda “dumping social” 
sobre as empresas tradicionais, conforme a Lei Federal 
12.529/11, que estrutura a concorrência.

O SindimotoSP foi a primeira instituição que denun-
ciou os abusos cometidos pelas empresas de aplica-
tivos que praticam ainda a precarização das relações 
trabalhistas.

Evento abordou como à justiça irá se relacionar com os aplicativos em relação as novas formas 
de trabalho. SindimotoSP entende que existe uma falsa liberdade em relação aos aplicativos 
que contratam via MEI (microempreendedor individual) e exploram o trabalhador brasileiro, 
praticando ainda o dumping social e precarizando as relações trabalhistas.

ção da automação e do desemprego e aplicativos.
Um dos destaques da programação foi a participa-

ção do professor da Universidade de Oxford, o doutor 
em Filosofia Jeremias Prassl.

A vice-presidente da Associação Latino Americana 
de Advogados Trabalhistas, Daniela Muradas Reis; a 
pós-doutora em Direito do Trabalho Maria Cecília Má-
ximo Teodoro; e do procurador do Trabalho Rodrigo 
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