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SindimotoSP e Febramoto
revertem PL que proibia o tráfego
de motocicletas nos “corredores”
Lave as mãos com água e
sabão ou use álcool em gel.

Cubra o nariz e boca
ao espirrar ou tossir.

Mantenha os ambientes
bem ventilados.

Evite aglomerações
se estiver doente.

Não compartilhe
objetos pessoais.

Pg 06

Setor de motofrete salva população
do caos do Coronavírus ( COVID-19)

Pg 05

Campanhas de doações de kits de higienização realizadas pelo SindimotoSP
tem adesão de toda a categoria e pedem continuidade aos governos

Pg 07

Benefício aos
Governo autoriza serviço de
informais que prevê
motofrete sem segurança
R$ 600,00 é aprovado
sanitária. SindimotoSP e UGT
pelo Congresso, veja pedem diálogo com os governos
como conseguir
e apresentam propostas
Pg 02

DTP, CETET e DetranSP cancelam
serviços de atendimento
temporariamente
Pg 02

Pg 05

Em tempos de crise como
Coronavírus (COVID-19),
registro em carteira
dá mais segurança aos
trabalhadores CLT
Pg 06

Contran libera prazo para
recorrer de multas
Pg 02
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Contran libera prazo para recorrer de multas
Ação visa conter avanço do Coronavírus e está embasada na Deliberação 185 de 20 de março de 2020
publicada no Diário Oficial da União pelo Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Trânsito
O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou deliberação ampliando e até suspendendo prazos para procedimentos administrativos dos órgãos
de trânsito, os Detrans) de todo o País. Isso inclui
liberar a multa para condutores que tenham a CNH
vencida a partir da data estipulada pelo órgão. A permanência dessa ação é por tempo indeterminado.
Vale lembrar que o motorista tem 30 dias para obter a
renovação do documento, após seu vencimento.
Os futuros motoristas, que estiverem em processo
de habilitação, poderão também concluir às aulas
em 18 meses, em vez dos 12 meses usuais. Portanto,
quem iniciou os trâmites para tirar a CNH em março
do ano passado poderá fazê-lo até setembro de 2020.
Além disso, a anistia também vale para a emissão da

PPD (Permissão de Dirigir) e para expedição de CRV
(Certificado de Registro de Veículo) em caso de transferência de propriedade de automóvel adquirido na
publicação do documento.
Assim, segundo o Art. 3º da deliberação, ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos
para apresentação de defesa da autuação, recursos
de multa, defesa processual e recursos de suspensão
do direito de dirigir e de cassação do documento de
habilitação.
Já o Art. 4º, ressalta que fica interrompido, por
tempo indeterminado, o prazo para identificação do
condutor infrator, enquanto que o Art. 5º, para fins
de fiscalização, ficam interrompidos, também por
tempo indeterminado, os prazos para o proprietário

adotar as providências necessárias à efetivação da
expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV)
em caso de transferência de propriedade de veículo
adquirido desde 19/02/2020; relativos a registro e licenciamento de veículos novos, desde que ainda não
expirados e para que o condutor possa dirigir veículo
com validade Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
vencida desde 19/02/2020, previsto no art. 162, inciso
V, do CTB.

DetranSP fecha unidades e disponibiliza mais de 40 serviços online
A lista é grande e os serviços estão relacionados à
Carteira Nacional de Habilitação (como emissão de
certidão de pontos, de histórico da CNH, solicitação
de 2ª via e CNH definitiva), veículos (certidão negativa e positiva de propriedade, consulta de endereço
cadastrado, pesquisa de débitos e restrições com dados de vistoria como quilometragem e fotos), infrações (indicação de condutor de multas Detran, consulta de multas, solicitação de conversão de infração

em advertência, solicitação de defesas e recursos),
entre outros. Para isso, basta acessar o portal www.
www.detran.sp.gov.br e clicar no serviço desejado
Aplicativos
Além dos serviços de trânsito, o Detran.SP utiliza
três aplicativos gratuitos para tablets e smartphones,
com diversas funcionalidades, como: solicitar 2ª via
da CNH, acompanhar a emissão do documento, indi-

car real condutor de multas Detran, consultar multas
detalhadas do próprio veículo, treinar para a prova
teórica, além do jogo educativo do Clube do Bem-te-vi. Os aplicativos estão disponíveis para as plataformas Android e iOS.
Segundo o Detran paulista, esses procedimentos
terão duração enquanto se combate o coronavírus,
sendo parte das medidas para conter a disseminação
da doença no Brasil.

DTP, CETET e DetranSP cancelam serviços de atendimento temporariamente
Todos os serviços da prefeitura de São Paulo estão temporariamente suspensos, assim, a primeira
emissão dos documentos que regularizam o trabalho do motoboy, como o Condumoto e Licença Motofrete - placa vermelha, também não estão sendo
emitidos pelo DTP – Departamento de Transportes

Públicos de São Paulo. Já os documentos que vencerem nesse período poderão ser reemitidos assim
que os serviços normalizarem. Porém, a prefeitura
não informou como ficará em relação às multas cobradas quando há atraso na atualização.
No caso da CET, as aulas do Curso Obrigatório do

Contran, oferecido gratuitamente na Marquês de
São Vicente, também estão suspensas e sem data
de retorno. Os motoboys que estavam realizando
as aulas ou que estavam com data marcada serão
avisados da retomada das atividades, assim que
possível.

Coronavoucher: Entenda como funciona o auxílio emergencial
A Câmara dos Deputados aprovou no dia 26 de março um pacote de auxílio emergencial destinado aos
trabalhadores informais. A medida, conhecida como
‘coronavoucher‘, é uma forma de minimizar os impactos causados pela pandemia de coronavírus (covid-19)
para estas pessoas.
Para ter direito ao auxílio, os trabalhadores informais precisarão somente de uma inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico). Além disso, o governo disponibilizará
também uma plataforma digital, que ainda não foi informada, para a realização de autodeclarações.
Os recursos poderão ser retirados em agências da
Caixa Econômica Federal ou em redes lotéricas. O cronograma para os saques será disponibilizado após o

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) mapear
quem são as pessoas que possuem direito ao benefício.
De acordo com o texto aprovado pelos parlamentares,
24 milhões de pessoas deverão receber o benefício, que
custará cerca de R$ 40 bilhões aos cofres públicos.
Confira quais são os requisitos para receber o
auxílio emergencial aprovado pela Câmara:
- Ter mais de 18 anos;
- Não ter emprego formal, podendo ser autônomo
ou microempreendedor individual (MEI);
- Não receber outros benefícios previdenciários, assistenciais, seguro-desemprego ou de outro programa
do governo federal — exceto o Bolsa Família. Ser contribuinte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

- Ter renda familiar total de no máximo três salários
mínimos (R$ 3.135) ou renda mensal familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50);
- Não ter recebido rendimentos tributáveis acima de
R$ 28.559,70 em 2018.
De acordo com o texto, até dois membros da mesma
família poderão receber o auxílio, somando R$ 1.200.
No entanto, se um destes dois membros receber o
Bolsa Família, será necessário optar por um dos dois
benefícios. Além disso, as mulheres que possuem
empregos informais e que são chefes de família também terão direito a duas cotas do coronavoucher, totalizando R$ 1.200. A mesma regra de optar entre o
auxílio emergencial e o Bolsa Família, caso receba o
benefício, é válida neste caso.

Editorial
A humanidade passa por uma das maiores crises desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
O Coronavírus - Covid-19 já matou milhares de pessoas em todo planeta, e chegou ao Brasil causando
caos, isolamento e recessão... agora e mais a frente. Com a população dentro de casas, só os serviços
essenciais continuam. Comércio parou, vendas despencaram, indústrias podem parar a qualquer
momento. Segundo o ministério da Saúde, será na primeira quinzena de abril que as coisas vão piorar.
Até a solução do problema, motoboys estarão agindo como heróis na linha de frente, entregando as mercadorias, alimentos, remédios etc para à população. Resta esperar e torcer para que tudo passe logo.
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SindimotoSP e Febramoto revertem PL que proibia
o tráfego de motocicletas nos “corredores”

O SindimotoSP, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicleta, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo) e a Federação Brasileira dos
Motociclistas Profissionais (Febramoto), depois de
muita luta conseguiram, em Brasília, que o relator

da Comissão de Viação e Transportes (CVT), Juscelino Filho (DEM-MA) acatasse a emenda do deputado
Hugo Leal (PSD-RJ), revertendo o Projeto de Lei 3267,
que previa no texto anterior a proibição do tráfego
de motocicletas entre os carros em faixas de rolamento paralelas.
Contando com o apoio do deputado Luiz Carlos
Motta (PL-SP), que também é presidente da Comissão, além de conseguir reverter a proibição, as instituições conseguiram que fosse admitido e regulamentado o espaço.
Segundo Gilberto Almeida dos Santos, Gil, presidente da Febramoto e do SindimotoSP, esta é uma
ação muito importante, já que o Projeto de Lei origi-

nal restringe a liberdade de ir e vir das pessoas que
têm motocicletas, o que teria um impacto gigantesco
para os profissionais que têm as motocicletas como
ferramenta de trabalho.
“Estamos muito contentes, pois além de garantirmos o direito do uso das motocicletas, a gente conseguiu estabelecer uma faixa virtual para que as motocicletas possam trafegar nos corredores”, disse Gil.
Gil agradeceu o empenho do Deputado Motta, que
foi um dos principais responsáveis para que a redação do texto ficasse da maneira que está e ao deputado Hugo Leal, que fez a emenda ao texto original
por não considerar razoável a restrição demasiada
do uso das motocicletas.

Na MP 927 suspensão de contrato
sem salário é revogado
O trecho da medida provisória MP 927 que tratava da suspensão de contrato de trabalho por quatro meses sem pagamento de salário foi revogado.
Uma nova MP será editada mantendo a suspensão
dos contratos, mas com pagamento de parte do
salário pelo empregador e uma parcela de complementação paga pelo governo federal. A ideia é que
os salários possam ser cortados em até 50% e o governo pague 25%. A perda neste caso, seria de 25%
para o trabalhador.
É possível que no caso de setores mais afetados,
como os de bares e hotéis, o governo permita um corte maior do salário, em torno de dois terços. A complementação pelo governo também seria maior nestes casos. Em ambas as situações, a complementação
oficial seria limitada a um teto ainda em discussão.
VEJA OS ITENS QUE AFETAM
DIRETAMENTE OS MOTOCICLISTAS:
FGTS, antecipação de feriados e férias
individuais, pagamento das férias, Férias
coletivas, Banco de horas e atestado médico.

1- Também passa a ser permitida a antecipação de
férias, inclusive relativas a período aquisitivo não
completado. Ou seja, mesmo que o empregado ainda
não tenha adquirido o direito a férias, elas poderão
ser concedidas e descontadas posteriormente.
2- 1/3 das férias poderá ser pago até o prazo do 13º
salário. Para vender 1/3 necessário a concordância do
empregador. O pagamento deverá ser feito até o 5º dia
útil do mês.
3- Concessão de férias coletivas sem período mínimo. Foram suavizadas, ainda, as regras para a
concessão de férias coletivas. Não há mais um limite
máximo de períodos anuais em que as férias coletivas
podem ser parceladas e nem limite mínimo de dias
corridos.
4- Além disso, fica autorizada a antecipação de feriados não religiosos e de religiosos, mediante anuência do empregado.

5- Já o recolhimento do FGTS, por parte do empregador, foi suspenso por três meses, devendo ser
feito posteriormente, em até seis parcelas.
6- O banco de horas, por sua vez, poderá ser celebrado por acordo individual e terá o prazo de 18
meses para ser compensado, respeitado o máximo
de duas horas suplementares por dia e não podendo exceder 10 horas totais diárias.
7- Aqueles que receberam neste ano auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por
morte ou auxílio-reclusão, terão o abono anual a
que têm direito adiantado.
8- Dispensa de atestado médico pelo trabalhador
que tenha sido infectado pelo Coronavírus ou que
tenha tido contato com pessoa infectada. O trabalhador tem que informar imediatamente o empregador sobre o assunto.

PL 391/2000 que garante seguro a
entregadores de comida por aplicativo chega à CAS
O projeto estabelece que as empresas de entrega
por aplicativo serão obrigadas a fornecer seguro de
acidentes pessoais para todos os seus entregadores.
Essa cobertura deverá contemplar despesas médicas,
hospitalares, odontológicas, casos de invalidez permanente total ou parcial e morte acidental.
Segundo justificativa do PL, a ação se faz ne-

cessária para dar ao trabalhador mais segurança
no exercício da profissão, já que empresas como
UBER Eats e iFood movimentam quantias bilionárias. Ele também ressalta que, de acordo com o
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
o número de entregadores por aplicativo no país
cresceu 104,2% em 2018, devido ao forte desem-

prego que atemoriza a sociedade brasileira.
O texto está com o prazo para apresentação de
emendas aberto na CAS. Após seu trâmite nessa comissão, a decisão da comissão seguinte (CAE) terá
caráter terminativo, ou seja, se não houver recursos
para votação no Plenário do Senado, seguirá diretamente para exame na Câmara dos Deputados.

SMMT – DTP regulariza seguro de vida para empresas CLT
A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT) – Departamento de Transportes Públicos (DTP) regularizou seguro de vida para empresas que adotam regime CLT na contratação de
motociclistas profissionais. A ação ocorreu antes
da paralisação das atividades da prefeitura pelo
Coronavírus.

Uma Portaria específica a ser publicada em breve
pela SMMT – DTP está determinando que motofretistas registrados em carteira vinculados a empresas
que possuam Termo de Credenciamento ativo e em
validade junto ao DTP terão seguro de vida emitido
pela empregadora em nome do empregado com cobertura para morte de qualquer causa no valor de

R$ 23.963,27 e R$ 11.981,63 para invalidez. O reajuste
do valor será pelo índice do IPCA e sempre anual no
mês de outubro com aplicação em novembro.
O SindimotoSP parabeniza à SMMT – DTP pela iniciativa que traz mais segurança para o motofretista
em caso de acidente, ocasião esta que o profissional
sempre fica na mão ou abandonado por empresas.
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Motoboys salvam à população de SP no
caos da pandemia criada pelo Coronavírus

Com o decreto publicado em 18/3 pela Prefeitura
de SP determinando o fechamento do comércio até
o dia 5 de abril, por causa da crise do coronavírus,
os motoboys da capital passaram a ter papel decisi-

vo e importante para ajudar à população num momento tão difícil. Mais uma vez é a contribuição da
categoria, que atua no motofrete, num momento tão
conturbado.
De acordo com o prefeito Bruno Covas, apenas
padarias, farmácias, restaurantes, lanchonetes, supermercados, postos de gasolina, lojas de conveniência, produtos para animais e feiras livres não serão fechados e terão autorização de funcionamento
durante o período de vigor do decreto. Com
isso, o serviço de entregas rápidas cresceu.
Assim, os motoboys estão colocando-se à
disposição da população em tempos de
crises e juntam-se aos heróis da saúde
para ajudar em momento difícil. Com
o crescimento da procura, os motoboys
teraõ que trabalhar mais e expor-se mais
aos riscos.
Com jornadas mais longas e mais entregas
para fazer, o SindimotoSP alerta os motoboys e outrosque atuam no setor de entregas rápidas que é
preciso estarem atentos as regras de segurança e higiene como os que relacionamos .
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01. Ao receber à mercadoria, coloque em seu
baú ou bag e higienize as mãos.
02. Evite receber dinheiro, uso do cartão débito
ou crédito é mais recomendado.
03. Ao encerrar à entrega higienize as mãos
novamente.
04. Mantenha limpo as partes em que coloca
as mãos na motocicleta.
05. Use álcool 70% em todo o capacete,
principalmente na parte da boca.
06. Evite tocar nos olhos, boca ou nariz antes
de limpar as mãos.
07. Lave as mãos com água e sabão várias
vezes ao dia.
08. Limpe o celular com álcool e pano.
09. Evite aglomerações.
10. Não se exponha desnecessariamente.

Em tempos de Coronavírus ser registrado em carteira garante renda
Por conta dessa pandemia que está acontecendo
no Brasil, todos os trabalhadores estão preocupados não só com a questão da saúde, mas também
com suas fontes de renda. Porém, mais aflitos estão
os microempresários, os chamados MEIs que trabalham por conta própria, pois com o isolamento da
população, muitos não tem para quem vender ou
trabalhar, diminuindo assim seus rendimentos.
Nesse contexto, MEIs não tem direito a receber
nada e são dispensados, como já está ocorrendo

em diversos setores e modais, enquanto que os registrados em carteira recebem férias remuneradas,
abono-salarial, repouso semanal (fim de semana) e
intervalo de almoço remunerados, salário-família,
adicional noturno e 100% de hora-extra em caso
de feriados, o 13º e trabalham oito horas por dia de
carga horária de trabalho. Quando o horário é excedido, ou recebem hora extra ou somam banco de
horas que podem ser tiradas em outro dia. O aviso-prévio é outra vantagem do CLT porque oferece

tempo de se organizar para buscar outro emprego.
Entre um período de registro e outro, o trabalhador
desempregado ainda recebe o seguro-desemprego.
Além disso, ao serem desligados podem sacar o
FGTS e receber um valor de multa pago pela empresa se a demissão não for justa causa. Outros benefícios ainda atribuídos para o trabalhador CLT são
salário-maternidade (com licença para mães e pais),
auxílio-doença, entre outros garantidos por demais
governos, como passe de ônibus e metrô gratuitos.

SindimotoSP quer campanhas de saúde específicas do governos
municipal, estadual e federal para trabalhadores do motofrete
O sindicato dos motoboys de São Paulo repudiou
e emitiu nota de protesto por conta da forma com
que as empresas, delivery, plataformas digitais
(App) e o governo estão delegando à categoria de
motofretistas o dever de realizar entregas em domicílio sem parâmetros mínimos de segurança sanitária.
A determinação do isolamento social e do fechamento de lojas e restaurantes tem como objetivo
evitar a disseminação do coronavírus, mas estão
expondo os motoboys ao contágio pela falta de

orientações de como proceder no exercício da profissão em tempos de contágio.
Os motoboys já são as maiores vítimas de acidentes em todo Brasil, agora, estão sendo expostos ao
contágio do coronavírus por conta do aumento das
entregas sem ao menos ter respaldo das empresas
e muito menos dos governantes. Isso tem que mudar e os motoboys, mototaxistas e ciclistas de todo
Brasil precisam de atenção especial”, afirmou Gilberto Almeida dos Santos, presidente do SindimotoSP e Febramoto.
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ESPECIAL Coronavírus

Lave as mãos com água e
sabão ou use álcool em gel.

Cubra o nariz e boca
ao espirrar ou tossir.

Evite aglomerações
se estiver doente.

Mantenha os ambientes
bem ventilados.

Não compartilhe
objetos pessoais.

Covid-19 assusta, mata e coloca pessoas em isolamento, além de
pronunciar cenário de crise na saúde e finanças em todo mundo
A humanidade e sociedade contemporânea passa por um momento extremamente
delicado por conta do Coronavírus com mortes e infecção que atingem ricos ou pobres,
independente de cor, sexo, idade ou religião. Até agora, as estatísticas mostram mais
de 31 mil mortes em todo mundo, quase 700 mil pessoas infectadas e registros de
183 países combatendo das mais diversas formas à doença. Itália, Turquia e China,
país onde tudo começou, lideram à lista de mortes e infecção. No Brasil, os casos já
passaram de 130 mortes, 4.200 infecções confirmadas, com taxa de mortalidade de
3,2%, tendo São Paulo e Rio de Janeiro como líderes dessa triste situação.
As autoridades, para frear o avanço do Covid-19
estão impondo diversas medidas como cancelamentos de eventos, restrição de aglomerações
públicas,além do fechamento de escolas públicas,
particulares e comércio geral. Esse último, tem colocado motoboys e ciclistas que atuam no motofrete
em exposição maior, já que as entregas aumentaram
por conta do isolamento das pessoas e fechamento
do comércio.
O SindimotoSP, sindicato que representa os trabalhadores que atuam no motofrete, entende que,

a restrição imposta para que as pessoas fiquem
em casa, a tendência é aumentar entregas rápidas
como remédios, documentos, alimentos, entre outros, principalmente nas empresas de aplicativos de
motofrete.
“A pergunta que se faz agora é, quais medidas
as empresas de aplicativos que atuam no setor de
motofrete tomarão para preservar à saúde dos trabalhadores motociclistas, que além de se preocuparem com segurança no trânsito agora precisam
preservar integridade física diante desse problema

de saúde mundial?”, indaga Gilberto Almeida dos
Santos, presidente do SindimotoSP e Febramoto.
A redação do Jornal A Voz do Motoboy procurou
respostas das empresas, algumas já se pronunciaram, mas o oferecido ainda é pouco diante do que
faturam com o serviço do motoboy.
Áreas específicas de modais diferentes já tiveram
apoio das empresas e estão minimizando os riscos
de seus funcionários. As empresas de aplicativo
que contratam motoboys também precisam adotar
medidas urgentes de ajuda para que o trabalhador
possa exercer à profissão com o menor risco possível. Ações conjuntas devem ser tomadas junto com
os poderes públicos, seja municipal, estadual ou
federal. Aliás, o SindimotoSP já enviou ofícios para
os governos solicitando reuniões com urgência para
falar sobre o assunto, mas até agora nenhuma autoridade deu retorno.
Assim , na proteção dos trabalhadores da categoria, o SindimotoSP saiu na frente e promoveu uma
campanha de saúde na última sexta-feira de março
(27), distribuição gratuita de kits de higienização .

O sindicato dos motoboys de São Paulo fez história e mais uma vez saiu na frente como legítimos
representantes da categoria distribuindo kits de
higienização para motociclistas com contratos em
carteiras, MEIs trabalhadores em empresas de aplicativos no motofrete, ciclistas e demais motociclistas que estiveram na sede do sindicato para fazer

a retirada do material contendo álcool em gel 70%
para as mãos e saches com álcool para limpeza específicas de celulares.
O objetivo do SindimotoSP, além de ajudar na contenção do contágio, foi oferecer mais segurança aos
profissionais do motofrete ao realizarem as entregas,
principalmente os de empresas de aplicativos que

não tem dado a devida atenção a esses profissionais,
pelo contrário, reduzem o valor da corrida para clientes, mas em contrapartida, expõe mais seus profissionais a jornadas maiores e mais tempo nas ruas, sem
oferecer o mínimo de cuidado higiênico para eles.
Outras ações serão realizadas na próxima semana em
pontos de encontros dos entregadores e empresas.

O que é coronavírus?
Coronavírus (CID10) é uma família de vírus que
causam infecções respiratórias. O novo agente do
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos
registrados na China. Provoca a doença chamada de
coronavírus (COVID-19).
Período de incubação do coronavírus
Período de incubação é o tempo que leva para os
primeiros sintomas aparecerem desde a infecção por
coronavírus, que pode ser de 2 a 14 dias.
Período de transmissibilidade do coronavírus
De uma forma geral, a transmissão viral ocorre

apenas enquanto persistirem os sintomas É possível a transmissão viral após a resolução dos sintomas, mas a duração do período de transmissibilidade é desconhecido para o coronavírus. Durante
o período de incubação e casos assintomáticos não
são contagiosos.
Quais são os sintomas do coronavírus?
Febre. Tosse. Dificuldade para respirar.
Como o coronavírus é transmitido?
gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão;

contato com objetos ou superfícies contaminadas,
seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.
Como é feito o tratamento do coronavírus?
Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos).
Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garanta e tosse.
Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda médica imediata para confirmar diagnóstico e iniciar o tratamento.
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