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SindimotoSP e Banco do Povo Paulista reuniram-
se recentemente para estudar melhoras e facilitar 

empréstimo para motociclistas profissionais devido 
à baixa inadimplência da categoria. Profissional do 

setor é visto pelo banco como bom pagador.
A linha de crédito Pessoa Física Especial - Motofretista  

destina-se exclusivamente ao profissional do motofrete 
e tem a finalidade de enquadrá-lo nas regras exigidas 

pelas Legislações Federal, Municipal e Trabalhista (CLT).

Novo documento deverá ter 
ajustes técnicos e normatização 
de regras em ampla discussão 
envolvendo grupo tripartite 

(governo federal, empresários, 
sindicatos e centrais sindicais).
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Gil, presidente do SindimotoSP, 
reivindicou melhorias no 
empréstimo especial para 
motociclistas profissionais

SindimotoSP vai à Brasília discutir nova portaria do Ministério do 
Trabalho que pretende alterar a periculosidade paga para motociclista

Página 6 Página 6

Barulho produzido pelo trânsito 
leva a surdez e a incapacidade
para o trabalho no transporte

A mudança por um 
trânsito mais seguro

e humano!

João Doria Jr (PSDB) é eleito
prefeito de São Paulo no 1º turno
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Abono salarial de R$ 880 pode 
ser sacado até 30/12. Ministério 

do Trabalho disponibiliza em 
seu portal lista de nomes de 

quem tem direito

Em média, paulistano gasta 
2h por dia no trânsito

SindimotoSP e Sedijore fecham 
Convenção Coletiva 2016 / 2017 

para setor Jornal / Revista

Motociclista poderá receber 
notificação de multa por

meio eletrônico e receber 
desconto de 40%

Baixa inadimplência da categoria em relação 
a empréstimos anteriores motivou Governador 
Alckmin aumentar os valores e ampliar linha de 
crédito. Na reunião, Gil mostrou diversas formas 

de desburocratizar o empréstimo.

O candidato fez história ao desbancar 3 candidatos e o prefeito atual, 
Fernando Haddad, que deixa a prefeitura com o maior índice de rejeição na capital 

paulista. Com 100% das urnas apuradas, Doria obteve 53,3% dos votos válidos contra 
16,7% de Fernando Haddad (PT). Celso Russomanno (PRB) ficou em terceiro com 13,6%, 

seguido por Marta Suplicy (PMDB), 10,1%, e Luiza Erundina (PSOL), 3,2%. Em seu 
discurso de vitória, na sede municipal do PSDB em São Paulo, Doria fez questão de

homenagear lideranças históricas tucanas, como os ex-governadores do Estado 
André Franco Montoro e Mario Covas, e de lançar a candidatura de 

Alckmin à Presidência da República, em 2018. 

SindimotoSP vê eleição de Dória com bons olhos porque o candidato recebeu as reivindi-
cações para transformar o motofrete na capital melhorando a vida do trabalhador. Entre elas, 
estão o fim da multa e volta da velocidade estipulada pelo Contran, principalmente nas prin-
cipais via públicas como as Marginais Tietê e Pinheiros, as Avenidas 23 de Maio, Bandeirantes,  
Radial Leste, Rebouças, Nove de Julho, do Estado, Prestes Maia, Cruzeiro do Sul e outras.
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Já está valendo os novos valores para o setor Jornal / Revista para os 
motociclistas profissionais que trabalham nessa área. O reajuste ficou 
em 8% e tem validade de 1 de agosto de 2016 até 31 de julho de 2017.

SindimotoSP e Sedijore fecham Convenção 
Coletiva 2016 / 2017 para setor Jornal / Revista

O piso mínimo para motociclista ficou em  
R$ 1.137,40 para quem trabalha 220 horas mensais 
e R$ 5,17 para os contratados por hora. Para ciclista 
o mensal é R$ 1.034,00 para 220 horas e R$ 4,70 
para o trabalhador horista. O aluguel da moto pas-
sou para R$ 7,00 a viagem para até 30km rodados e 
R$ 0,15 para cada km a mais. O ciclista leva R$ 5,29 
por dia. Em ambos os casos, os veículos devem 
ser dos trabalhadores, caso sejam da empresa, os 
profissionais recebem vale transporte proporcional.  

A Cesta básica passou para R$ 60,00. O VR para 
contratos de 200 ou 220 horas é no valor de R$ 
13,00. Para contratos de 150 ou 180 horas será for-
necido vale-alimentação de R$ 8,00 diários.

A periculosidade para o motociclista também 
aumentou e foi para R$ 341,22 no caso do piso 
estipulado acima, porém, se o trabalhador tiver 
na carteira profissional um valor maior de salário, 
esse benefício deve ser proporcional ao apontado 
na carteira.

Gerson Cunha e Dr Alex (SindimotoSP), Tabajara 
e Leila (presidente e secretária do Sedijore), 

William e Nego Gerson (SindimotoSP)

Editorial

Quem estará a frente da gestão munici-

pal da capital, a partir de 2017, é João Dó-

ria, e ele precisa levar em conta as necessi-

dades dos profissionais do motofrete, que 

são muitas. Recentemente, o SindimotoSP 

fez ato público (e pacífico) contra a falta 

de políticas públicas para quem trabalha e 

anda com motocicleta que repercutiu em 

todo País. O SindimotoSP, em seu discur-

so, diz se colocar contra a ausência da atual 

gestão pública municipal, principalmente, e 

com razão. Os bolsões de estacionamento 

para motocicletas são poucos, as motofai-

xas sumiram, as empresas clandestinas e 

as de aplicativo minam e sugam o setor, o 

desemprego cresce na categoria, entre ou-

tros fatores que tem agravado a situação no 

segmento de entregas rápidas. Sindicato e 

trabalhadores precisam urgente de posicio-

namento público. Precisam também de um 

olhar diferente para o que acontece, princi-

palmente no trânsito caótico em que, o que 

tem reinado é a indústria da multa e os aci-

dentes, cada vez com maior frequência. 

Expediente

A Voz do Motoboy

Jornalista responsável: Pedro Pimenta

Diagramação: Rodrigo Martins

Colaboradores: Febramoto / Abramoto

DNP / Instituto Motofrete / SindimotoSP 

Associação dos Motofretistas

Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40

2˚ andar - Sala 3 

Brooklin Novo / Cep: 04602-060  

Telefone: 5049-0442 

Site: www.jornalavozdomotoboy.com.br

email: redacao@jornalavozdomotoboy.com.br

Motociclista poderá receber 
notificação de multa por meio 

eletrônico e receber desconto de 40%

Abono salarial de R$ 880 pode ser 
sacado até 30/12. Ministério do 

Trabalho disponibiliza em seu portal 
lista de nomes de quem tem direito

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
aprovou em Resolução a criação de um Sistema de 
Notificação Eletrônica. O condutor poderá receber 
as notificações das infrações de trânsito, por meio 
eletrônico. Para aqueles que optarem por este novo 
sistema será concedido desconto de 40% sobre o 
valor original da multa.

Dentre as razões pelas quais o CONTRAN deci-

Para ter direito, o trabalhador precisa se enqua-
drar em todos estes quesitos: estar cadastrado no 
PIS há pelo menos cinco anos; ter recebido remu-
neração mensal média de até dois salários míni-
mos durante o ano-base; ter exercido atividade 
remunerada para Pessoa Jurídica durante pelo me-
nos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base con-
siderado para apuração; ter seus dados informados 
pelo empregador (Pessoa Jurídica) corretamente 
na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Pagamento do abono salarial

O pagamento pode ser realizado por crédito em 
conta quando o trabalhador possui conta corrente 

diu adotar esta medida estão a busca pela garantia 
de que o condutor será efetivamente notificado da 
autuação, a redução dos custos com o envio de im-
pressos e a redução na utilização de papel.

O Departamento Nacional de Trânsito (DENA-
TRAN) desenvolverá a gestão deste sistema eletrô-
nico, que passa a valer a partir de 1º de novembro 
de 2016. Até lá, será definido se essa comunicação 
será por e-mails, mensagens SMS e outros meca-
nismos de comunicação via internet.

Os condutores deverão fazer a opção de manter 
o modelo original de notificação, via correios, ou 
aderirem à notificação eletrônica, deixando de re-
ceber a forma impressa.

ou poupança na Caixa; nos caixas eletrônicos, nas 
Casas Lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui 
utilizando o Cartão do Cidadão; em agência da Cai-
xa apresentando o número do PIS e um documen-
to de identificação. Quem não possui o cartão, deve 
procurar uma agência da Caixa e apresentar um do-
cumento de identificação. Na ocasião, o trabalha-
dor pode aproveitar para solicitar o Cartão Cidadão 
e cadastrar sua senha.

Mais informações por telefone no Alô Trabalho 
do Ministério do Trabalho: 158, na Caixa Econômi-
ca Federal: 0800-726 02 07 e no Banco do Brasil: 
0800-729 00 01. O trabalhador também pode aces-
sar lista com nomes direto no portal www.trabalho.
gov.br.
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Anota aí.
Quem trabalha
com a moto tem que ter
placa vermelha.

Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

www.bancodopovo.sp.gov.br
0,35% ao mês em até 24 vezes

Af.25x39cm_motofretista_placa.indd   1 02/12/15   15:13
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SindimotoSP e Banco do Povo Paulista querem motofretistas com motos modernas e dentro do padrão motofrete atendendo Lei Federal 
12009. Entre as ações como a citada acima, menos burocracia, aumento de crédito e fim da exigência de fiador estão sendo estudadas.

Na reunião de grupo de trabalho federal tripartite, o SindimotoSP recebeu pauta com propostas dos empregadores em relação a alterações na  
Lei Federal 12997, que disciplina o pagamento da periculosidade, e discutirá as propostas com as centrais sindicais UGT, CSB, Força Sindical e NCST.

Ministério do Trabalho em consulta pública pede sugestões 
para alterações no pagamento do benefício. O SindimotoSP 

coloca-se contra os interesses das empresas que não 
querem pagar para o trabalhador que exerce atividade com 

motocicleta e reivindica direito para motociclistas.

Motociclista profissional terá empréstimo 
especial com menor juros do mercado

Gil vai à Brasília defender
periculosidade para motociclistas

O que pode ser financiado

O objetivo da parceira entre as instituições é o 
prosseguimento das ações para melhorar a vida dos 
motociclistas profissionais com realização de ações 
capazes de incentivar os mecanismos já existentes 
de crédito produtivo popular (microcrédito) entre 
a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 
(SERT), enquadrando o profissional, assim, nas re-
gras exigidas pelas legislações Federal, Municipal e 
Trabalhista (CLT). Segundo o SindimotoSP, isso faci-

Para o SindimotoSP, todo motociclista que exerce 
atividade remunerada via CLT com motocicleta, inde-
pendente de ser motoboy, tem direito ao benefício. 

lita a geração de trabalho e renda, de acordo com o 
estabelecido na Lei nº 9.533, de 30 de abril de 1997 
e no Decreto nº 43.283, de 03 de julho de 1998, 
além das diretrizes do Conselho de Orientação do 
Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popu-
lar de São Paulo. O motofretista poderá, com a par-
ceria das instituições, financiar uma motocicleta com 
juros bem abaixo do mercado e assim, enquadrar-se 
nas leis do motofrete.

A reunião, que aconteceu no início de setem-
bro com o presidente Gilberto Almeida dos Santos 
(Gil), o diretor de Relações Institucionais Rodrigo 
Silva (ambos do SindimotoSP), o secretário de Es-
tado do Emprego e Relações do Trabalho José Luiz 
Ribeiro, Marcos Wolf, diretor Executivo do Banco do 
Povo Paulista e a assessoria do governador Geraldo 
Alckmin, foi para dar continuidade a uma série de 
mudanças e, principalmente, melhorias no financia-
mento oferecido para os motofretistas pelo Banco 
do Povo Paulista (BPP). Ela foi desdobramento do 
encontro que Gil teve com o governador Geraldo 
Alckmin no início de agosto em que o presidente 
do SindimotoSP reivindicou uma série de melhorias 
para os trabalhadores de motocicleta em todo o Es-
tado de São Paulo, entre elas, a questão do financia-
mento.

Neste encontro, Gil sugeriu que o valor do em-
préstimo seja aumentado e que o prazo para pa-
gamento seja maior, mas, que a obtenção do valor 

Por isso, na reunião ocorrida em Brasília no fim de 
setembro, em que esteve presente junto com repre-
sentantes do governo federal e empresários, o pre-
sidente do SindimotoSP, Gilberto Almeida Santos, o 
Gil, defendeu a manutenção do pagamento a todos 
motociclistas que se deslocam com motocicleta para 
exercer atividade profissional, independente de tem-
po, percurso ou horário, já que, sobre um veículo de 
duas rodas, o perigo de acidente é iminente e pode 
ocorrer há qualquer momento.

Mesmo a Lei Federal 12997 ter sido assinada 
em 18 de junho de 2014 e ter publicação da Porta-
ria do Ministério do Trabalho em janeiro de 2015, 
diversas empresas negaram-se a pagar o benefí-
cio. O SindimotoSP agiu rápido e inseriu em suas 
convenções coletivas, adendo contratual obrigan-
do o pagamento, porém, empresas que não assi-
nam convenções com o sindicato entraram com 
liminares na justiça para não pagar, levando o sin-

- Moto branca na categoria aluguel, espécie carga.
- Kit motofrete : capacete com faixa, colete de segurança com INMETRO, Baú 

com faixa, protetor (mata cachorro), antena cerol, rastreador/bloqueador , faixas 
refletivas da moto e marcação indelével das peças que rege rastreabilidade para 
combate do roubo / furto no desmanche de peças da motocicletas.

- Taxas do Detran, DTP e documentação da motocicleta.
- Consertos em geral, incluindo mão-de-obra e/ou peças, com um limite de até 

20% do valor da motocicleta.

Breve histórico do financiamento
para motociclistas

1) O BPP emprestou no período de abril até 
novembro de 2012, R$ 757 mil somente na ci-
dade de São Paulo, beneficiando diretamente 
151 motofretistas.
2) O governador Geraldo Alckmin, devido a 
baixa inadimplência dos setor, autorizou a am-
pliação do limite de crédito de R$ 5 mil para  
R$ 6 mil em 2013.
3) Em 2014 houve redução da taxa de juros de 
0,50% para 0,35% ao mês, sendo o menor do 
mercado para motocicletas zero.
4) Em 2016 tem entendimento para o aumen-
to do teto do valor e prazo, ampliação da rede 
de atendimento, campanhas de divulgação da 
linha e criação de controle da inadimplência 
para equilíbrio financeiro das operações, entre 
outras melhorias em andamento.

solicitado seja em tempo menor, já que as vezes, o 
processo de liberação pode levar 60 dias ou mais.

O presidente do sindicato também pediu mais di-
vulgação da linha de financiamento, mais unidades 
de atendimento em todo Estado e que, ainda, fosse 
instaurado estudo para que os motociclistas profis-
sionais bons pagadores tenham o segundo crédito 
com maior valor, menos burocracia no empréstimo 
e que não precisem apresentar fiador.

dicato a contestar e exigir no próprio Ministério 
do Trabalho a anulação de todas. O governo fede-
ral entendeu que a lei deveria ser cumprida, mas 
abriu nova consulta pública tempos depois para 
buscar uma solução.

O SindimotoSP, inclusive, se colocou contra o 
texto apresentado pela equipe técnica do governo 
federal porque quer “limitar” o pagamento, o que 
é errado. A Lei Federal 12997 não diz que apenas 
motoboy deve receber, mas sim, quem executa seu 
trabalho ou atividade com moto. Essa lei é clara e 
diz não existir tempo de exposição, eventualidade e 
proporcionalidade, além de não citar que só moto-
boy é que receberá os 30% sobre o salário descrito 
na carteira profissional. Ao sair de casa para exer-
cer a função profissional de moto, seja ela qual for, 
onde for e quanto tempo for, o perigo e risco de 
acidente existe, portanto, o profissional deve rece-
ber a periculosidade.

Rodrigo Silva, José Luiz Ribeiro, Gil e Marcos 
Wolf, com autorização do Governador Geraldo 

Alckmin, buscam melhorias para o financiamento 
de moto 0Km - padrão motofrete - para 

motociclistas profissionais.
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Ele é o primeiro a vencer no 1º turno na capital desde 1992. 
No discurso logo após a oficialização pelo TRT, o candidato 

lançou Alckmin à presidência em 2018.

João Doria, do PSDB, é 
eleito prefeito de São Paulo

SindimotoSP entregou carta de reivindicações 
para João Dória na campanha à prefeitura

Acidentes de moto na Capital são mais frequentes 
entre motociclistas convencionais

João Doria foi eleito domingo (3/10) prefeito 
de São Paulo para os próximos quatro anos. 
O resultado da contagem dos votos totali-
zou 3.085.187 votos, o que corresponde a 
53,29% dos votos válidos. Ele vai tomar 
posse em 1º de janeiro de 2017. A vitória 
de Doria selou positivamente aposta do 
governador Geraldo Alckmin em sua figu-
ra como candidato. Doria se impôs sobre 
outros nomes do PSDB, e em uma cam-
panha de 45 dias saiu da faixa de 5% na 
primeira pesquisa para vencer no primeiro 
turno Fernando Haddad, Celso Russomano, 
Marta Suplicy e Luiza Erundina. “A todos vo-
cês que acreditaram em mim, muito 
obrigado. E aos que não vo-

Antes mesmo do resultado final das eleições, 
o SindimotoSP entregou carta de reivindicações a 
João Dória solicitando um olhar diferente para os 
motociclistas da capital, já que a gestão do pre-
feito Fernando Haddad havia excluído as motos 
do Plano de Mobilidade Urbana ao desativar mo-
tofaixas e bolsões de estacionamento para criar 
ciclofaixas. Haddad ainda desativou o guichê de 
atendimento exclusivo para motofretista e insta-
lou indústria de multas na cidade que prejudicou 
milhares de trabalhadores.

Estudos da Abraciclo - FMUSP 
/ HCFMUSP e do Senado Federal 
apontaram que maioria destes 
acidentes acontecem com o mo-
tociclista que usa moto para lazer, 
deslocamentos simples e rápidos.

 A maior parte dos acidenta-
dos com moto usa o veículo por 
apenas 2 horas por dia, como 
transporte, geralmente para ir e vir do trabalho. 
Motociclista profissionai (motoboys) é minoria nos 
acidentes. 

O resultado é estudo da Abraciclo e pesquisa do 
Senado Federal e revelam que, ao contrário do que 
se imagina, as categorias que usam a moto como 
fonte de renda (motofretistas e mototaxistas) não 
estão entre as principais vítimas.

taram também quero agradecer, 
porque vou governar para to-

dos. Quero muito o apoio 
das pessoas, o apoio dos 
jovens. Vamos fazer uma 
gestão com muita juven-
tude, para modernizar 
a nossa cidade, colocar 
São Paulo no plano di-
gital, colocar São Paulo 

no posto que ela perdeu 
anos atrás. São Paulo não 

é dos paulistas, São Paulo é 
de todos os brasileiros”, dis-

se já como prefeito 
eleito

No ofício entregue a Dória, as 
reivindicações do SindimotoSP são:

1) Fim da indústria da multa;

2) Volta das motofaixas na capital;

3) Criação de bolsões de estacionamento;

4) Reativação do guichê do motofrete no DTP;

5) Fiscalização nas empresas clandestinas;

Dez compromissos de campanha de João 
Doria para a Prefeitura de São Paulo

1. Elevar a velocidade máxima nas marginais: 
Doria disse que, no dia seguinte a sua posse 
como prefeito, restabelecerá a velocidade nas 
marginais Tietê e Pinheiros, para 90 km/h na 
via expressa e 70 km/h nas pistas locais. Ha-
ddad havia reduzido o limite para 70 km/h e 
50 km/h, respectivamente, medida que cau-
sou polêmica. Haverá também campanhas 
educativas e sinalização de trânsito.
2. Evitar a mobilização de agentes da GCM 
para aplicar multas de trânsito.
3. Ceder à iniciativa privada a administração 
de estádio do Pacaembu, o autódromo de In-
terlagos e o Anhembi e cemitérios municipais.
4. Atender usuários do SUS de madrugada e 
zerar fila de espera para exames.
5. Instalar BRT nos corredores e colocar ar-con-
dicionado e WI-FI em todos os ônibus.
6. Transformar as subprefeituras em prefeitu-
ras regionais, com orçamentos próprios.
7. Levar tablets e rede wi-fi às escolas munici-
pais e aumentar o número de CEUs.
8. Criar agência e conselho municipais de ética 
para combater a corrupção.
9. Implantar plano de combate ao racismo e 
garantir a diversidade étnica no governo.
10. Criar o Poupatempo Empreendedor e o 
Empreenda SP.

 Quando se fala em diminuição 
das mortes entre motociclistas pro-
fissionais, observa-se o esforço con-
tínuo do SindimotoSP em alertá-
-los constantemente para o uso de 
equipamentos de segurança pessoal 
(EPIs) e na motocicleta para cumprir 
determinação da Lei Federal 12009. 
Outro fator que faz a diferença é o 

sindicato alertar o profissional respeitar a legislação 
de trânsito.

 O SindimotoSP também orienta que os mo-
tociclistas devem fazer o curso obrigatório de 
30 Horas do Contran que realiza reciclagem de 
conhecimentos, assim como ensina técnicas de 
pilotagem segura.

No entendimento do SindimotoSP, uma política 

pública na capital para quem anda de motocicletas 
tanto a trabalho como para transporte usual, dimi-
nuiria muito mais essas estatísticas.

6) Campanhas educativas para motociclistas;

7) Regularização das empresas de aplicativo;

8) Sinalização de solo para motociclistas.  

Agora, o SindimotoSP pretende estabelecer 

agenda positiva a partir de janeiro de 2017 para 

obter as reivindicações melhorando em 

muito a vida do motociclista.

Foto/Imagem: Divulgação
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A mudança por um trânsito mais seguro e humano!

Barulho produzido pelo trânsito leva a surdez e 
a incapacidade para o trabalho no transporte

O mundo vem acompanhando a violência do 
trânsito, responsável por milhares de vítimas da 
imprudência e do desrespeito às regras e vidas. O 
problema se tornou tão grave que os acidentes au-
tomobilísticos são considerados pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). uma das principais cau-
sas de mortes no mundo, fazendo, por ano, cerca 
de 1,3 milhão de mortes e mais 50 milhões de ví-
timas com sequelas em 178 países. No Brasil, nem 
se fala...

Para lembrar da importância da população na 
construção de um trânsito mais pacífico, o De-
partamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 
vai comemorar a Semana Nacional de Trânsito, 
entre os dias 18 e 25 de setembro, com o tema 
estabelecido pelo Conselho Nacional do Trânsito 
(Contran) para 2016: “Sou +1 por um Trânsito + 
Seguro”. O tema  desse ano pretende não ape-
nas reforçar as regras de trânsito, mas também 
mostrar para os cidadãos que a mudança pode e 
deve ocorrer nos condutores, tornando-os cons-

Os motoristas em geral não estão ligados no risco 
que o barulho produzido pelo trânsito é capaz de 
causar. Ele produz redução da audição, zumbidos e 
surdez. Quanto maior o barulho e quanto maior o 
tempo de exposição diária maior será a perda. Não 
acontece num dia, logicamente, há necessidade de 
exposição prolongada. Depende também da sen-
sibilidade de cada um e de doenças pré existentes 
ligadas à audição. A legislação do trabalho reco-
menda que o trabalhador não deva ficar exposto 
a ruído acima de 85 decibéis por mais de 8 horas 
por dia. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro, dis-
cordando da Legislação do Trabalho, não recomen-
da uso de protetores auriculares para aqueles que 
trabalham no transporte, mesmo sabendo tratar-se 
de ambiente extremamente ruidoso. Deixa dessa 
maneira totalmente desprotegidos os motociclistas 
e motoristas em geral.

Em estudos realizados com o ruído produzido 
pelo trânsito chegamos a concluir que 20% dos 
investigados eram portadores de perdas auditivas 
importantes, e não sabiam. Lembro aqui que perda 
auditiva é uma redução da audição que pode che-
gar à surdez, e surdez é uma perda auditiva profun-
da, irreversível, e é hoje incapacitante para ativida-
de profissional no transporte.

E como se percebe que está 
ocorrendo essas perdas?

A perda é gradual. Não é perceptível. Vai-se per-
dendo com a maior intensidade do ruído e com 
tempo de exposição. Lógico que depende também 

cientes de que são responsáveis pelo seu pró-
prio destino.

Pensar no coletivo, ter prudência ao dirigir e an-
dar pelas ruas, além de seguir as regras como uti-
lizar cinto de segurança, respeitar os limites de ve-
locidade e a faixa de pedestre, não ingerir álcool 
antes de dirigir são algumas das muitas ações que 
servem para inspirar o próximo. Afinal, para reduzir 
o grande número de vítimas da falta de atenção em 
estradas e ruas do Brasil – país com o quarto maior 
número de mortes no trânsito – é preciso engaja-
mento e respeito de condutores e pedestres.

A Semana Nacional de Trânsito, como o próprio 
nome diz, é apenas uma semana, o cuidado no trânsito 
deve ser feito todo dia! Em caso de acidente de trânsito, 
saiba que você pode contar com o Seguro DPVAT.

 Você sabia que, para solicitar a indenização 
do Seguro DPVAT, basta seguir três passos:

1 - Escolher um ponto oficial de atendimento.  

de outros fatores como idade, suscetibilidade, fator 
familiar, doenças pré-existentes, etc.

Outras vezes o indivíduo observa que tem dificul-
dade para ouvir a televisão quando alguém conver-
sa próximo. É comum também o indivíduo procurar 
o médico porque percebe um barulho dentro da 
orelha (ouvido), como se fosse o barulho de uma 
cachoeira, alguns até referem que parece existir um 
grilo dentro do ouvido. Esse barulho, eles referem 
que aumenta durante a noite e que não conseguem 
dormir por isso. O zumbido, a perda auditiva e a 
surdez são lesões evolutivas e definitivas, isto é, não 
tem retorno, não há recuperação e leva o indivíduo 
a incapacidade social e funcional.

Como proceder?

O uso de protetor auricular (plug ou abafador de 
ruído) seria a alternativa. A legislação de trânsito 
não recomenda tal proteção. A única opção que nos 
resta é reduzir o tempo de exposição do motociclis-
ta e do motorista ao ruído. Daí pode-se entender 
porque de longa data recomendamos redução da 
jornada de trabalho para todos aqueles que direta 
ou indiretamente estão expostos aos ruídos produ-
zidos pelo trânsito dos grandes centos, durante a 
jornada de trabalho.

Como o motociclista, motorista
e a empresa devem agir?

Devem inicialmente zelar pela boa manutenção 
da máquina. A máquina bem cuidada faz menos 

A listagem completa por cidade pode ser acessada 
pelo site www.seguradoralider.com.br ou pelo tele-
fone 0800 022 1204. Lembre-se: as agências pró-
prias 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 docu-
mentação.

O pedido vai gerar um número de protocolo, que 
pode ser utilizado para acompanhar o processo 
tanto no site, quanto no SAC, que funciona 24 ho-
ras por dia, todos os dias da semana.

Serviço:
Site DPVAT:  www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04 - Todos os dias da 

semana, 24h por dia

barulho. Atuar sempre na redução desses ruídos, 
observando vibrações, regulagem, descarga, ajus-
tes, amortecedores, suspensão, etc. Sempre lem-
brar que buzina é outra fonte de ruído e como tal 
não deve ser usada para abrir caminho. Esta buzina 
também causa perda auditiva, zumbidos e surdez, 
mesmo usada de maneira intermitente como hoje 
fazem os motoboys.

No exame médico admissional deve ser inclu-
ído a realização de uma audiometria. Nesse exa-
me é medido o nível de audição. Essa audiome-
tria inicial servirá de parâmetro para os exames 
posteriores. A cada ano, faz-se no exame perió-
dico, a audiometria, obedecendo ao Programa de 
Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) 
do Ministério do Trabalho e Emprego. Essa nova 
audiometria será comparada a anterior. O médi-
co avaliará e havendo perda tomará dentro das 
medidas preventivas já apresentadas a conduta 
ideal. Pode ser que seja o momento de se fazer 
um Comunicado de Doença do Trabalho (CAT) ao 
INSS. Dessa forma não se permite que o trabalha-
dor chegue à surdez e incapacidade parcial ou to-
tal com prejuízo ao homem, à família, a empresa, 
a sociedade e ao país.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior 
Diretor de Comunicação e do 

Departamento de Medicina de Tráfego 
Ocupacional da ABRAMET. 

Contatos: dirceurodrigues@abramet.org.br
dirceu.rodrigues5@terra.com.br

Em média, paulistano gasta 2h por dia no trânsito
É o que mostra a pesquisa sobre Mobilidade 

Urbana que a Rede Nossa São Paulo divulgou 
na segunda quinzena de setembro. Por sema-
na, essas horas transformam-se em mais de 
dez horas perdidas. Em 2014 e 2015, o traba-
lhador gastava 1h44 para esses compromis-
sos. As comparações levam em conta outras 

pesquisas sobre mobilidade da Rede Nossa  
São Paulo.                

O levantamento também revelou o nível de 
satisfação dos usuários do transporte público e 
qual a opinião do paulistano sobre a redução 
da velocidade nas marginais, as ciclovias e fai-
xas de ônibus.

O estudo foi realizado pelo Ibope com 602 
moradores com 16 anos ou mais, entre os dias 
23 de agosto e 1 de setembro e apresentado 
na Câmara Municipal. A pesquisa deste ano 
mostrou que 51% dos entrevistados deixariam 
de utilizar o carro se tivessem melhor alternati-
va de transporte público, o que não acontece.
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