Abramet propõe
Número de acidentes com motociclistas
triplica em pouco mais de uma década imunização para o mal
que assola o país
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Cedatt quer continuidade
da redução velocidade

SindimotoSP participa de
reunião com presença do
Ministro da Defesa

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez
publicar no Diário Oficial à posse do SindimotoSP
como membro efetivo do Cedatt. De lá para cá, o
presidente Gil tem defendido o direito dos motociclistas profissionais em todo Estado de São Paulo.
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Limite de velocidade nas
ruas da Capital não é
consenso e gera polêmica
Página 5

Carteira assinada é
direito do motociclista
profissional. Empresa
não pode ter funcionários
sem o devido registro.
Página 4

SindimotoSP informa novos valores
de infrações de trânsito (multas) para
motociclistas a partir de novembro e
avisa que disponibiliza Departamento
de Recursos de Multas para
motociclistas. Mais informações em
www.sindimotosp.com.br.
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Intenção do governo federal é ampliar discussão em relação as
reformas que o Brasil precisa, principalmente as trabalhistas.
O ministro Raul Jungmann, do Ministério da Defesa, esteve na sede da UGT para uma reunião com
diversos sindicalistas, entre eles, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP.
Jungmann foi recebido por Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), que
sediou o evento. Na ocasião, Patah ressaltou o crescimento da entidade, hoje ocupando o segundo lugar
entre as centrais sindicais brasileiras. O fato se deve justamente por conta da instituição ter a capacidade
de dialogar com o governo, seja ele A ou B, contribuindo com ideias e propostas para o crescimento e
justiça social no Brasil.
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Motociclistas profissionais tem
direitos que devem ser respeitados
Convenções Coletivas e CLT garantem direitos como registro
em carteira, piso salarial da categoria, aluguel de moto,
periculosidade, férias, 13° e outros.
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SindimotoSP marca
presença na Frente
Parlamentar dos
Veículos sobre
Duas Rodas

Com objetivo de viabilizar iniciativas públicas para defender
os motociclistas e ainda fomentar
o setor de motopeças é que um
grupo de parlamentares estaduais, motociclistas convencionais e
profissionais realizaram segunda
reunião para buscar soluções rápidas para os problemas que acompanham o dia a dia de todos motociclistas no Estado de São Paulo.
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Motociclistas profissionais de todos os setores do motofrete
têm direitos trabalhistas que devem ser respeitados
Seja no setor Dia, Jornal / Revista, Delivery ou Indústria Artesanal, os empresários devem respeitar os
direitos e pagá-los ao trabalhador. Os principais são
registro em carteira, piso mínimo, periculosidade, aluguel da moto, vale refeição, cesta básica, seguro de
vida, prêmio por tempo de serviço, convênio odonto-

lógico, convênio médico e seguro de vida grátis. Porém, é preciso verificar nas Convenções Coletivas do
SindimotoSP os valores e direitos pertencentes a cada
categoria/setor.
Caso não esteja recebendo qualquer um deles, o
SindimotoSP orienta que o trabalhador deve procurar

SindimotoSP e Sedersp – Convenção Coletiva setor Dia 2016 – 2018
(entrega de pequenos objetos ou mercadorias, remédios, documentos e similares)

MOTOFRETISTA

o sindicato e conversar com um dos diretores de plantão para resolver o problema. Horário de atendimento
é de segunda à sexta-feira das 8 às 17 hs na sede
situada na Rua Dr Eurico Rangel, 40 Brooklin Novo.
Abaixo, você confere os principais valores atualizados de cada categoria.

SindimotoSP e Sinhores – Convenção Coletiva setor Delivery 2016 – 2017
(entrega de lanches, pizzas, refeições e similares)

MOTOFRETISTA

DESCRIÇÃO

Valores em R$

DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PONTO
ALUGUEL DA MOTO
VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE ALUGUEL DE
MOTO ATÉ 2.520 KM

1.213,05
363,91
8,19
564,00
14,00
64,00
0,24
(POR KM EXCEDENTE)

PISO MÍNIMO

1.025,36 (mês)
4,67 (hora)
307,61 (mês) / 1,40 (hora)
407,20 (mês)
+ 1,62 (por entrega)
13,58 (hora)
+ 1,62 (por entrega)
15,56 (+ de 4 horas)

PERICULOSIDADE
ALUGUEL DA MOTO

VR

CICLISTA

CICLISTA
DESCRIÇÃO

Valores em R$

DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO
ALUGUEL DA BIKE
EXCEDENTE ALUGUEL DA BIKE
ATÉ 1.761 KM

1.166,40
380,16
0,21
(POR KM EXCEDENTE)

PISO MÍNIMO

968,24 (mês)
4,41 (hora)
271,47 (mensal)
+ 1,62 (por entrega)
13,58 (hora)
+ 1,62 (por entrega)
15,56 (+ de 4 horas)

SindimotoSP e Sedijore – Convenção Coletiva setor Jornais e Revistas 2016 – 2017
(entrega de jornais e revistas)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO

1.137,40 (mês)
5,17 (hora)
341,22
7,00 (dia) (Até 30 km)
Acima desse KM 0,15

PERICULOSIDADE
ALUGUEL DA MOTO

VR

15,56 (+ de 4 horas)

CICLISTA
DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO

1.034,00 (mês)
4,70 (hora)
5,29 (por dia)
60,00
13,00 (200 ou 220 horas)
8,00 (150 ou 180 horas)

ALUGUEL DA BIKE
CESTA BÁSICA
VR

ALUGUEL DA BIKE

VR

SindimotoSP e Simpi – Convenção Coletiva setor Diferenciado 2016 – 2017
(indústria artesanal)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PONTO
ALUGUEL DA MOTO
VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE ALUGUEL DE MOTO
ATÉ 2.520 KM

1.315,93
394,78 (piso mínimo)
10,06
704,90
22,50
90,00
0,24
(POR KM EXCEDENTE)

CICLISTA
DESCRIÇÃO

Valores em R$

PISO MÍNIMO
ALUGUEL DA BIKE
VR
CESTA BÁSICA

1.188,00
9,35 (diária)
22,50
90,00

Mais informações acesse www. sindimotosp.com.br
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Editorial
Estamos a menos de 3 meses para o fim do ano e ainda nem sinal de fim de crise. Se de
um lado, a política ganha novos rumos com prisões, novas descobertas e políticos profissionais com a pulga atrás da orelha pelos recentes fatos, de outro, a financeira, ainda está
longe de melhorar. O que talvez pode salvar a economia nesse fim de ano é a chegada do
13° que pode impulsionar vendas, comércio e, até o Brasil. Em reta de final de ano, o melhor é torcer para que isso melhore (e renove) a esperança de um 2017 melhor. Veja nessa
edição a tabela de salários e benefícios de toda as categorias e as ações do SindimotoSP no
motofrete sindical. Tem tabela com as principais mudanças de infrações de trânsito.
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Habilitação para
motofretista.
Tá na mão.
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Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

0,35% ao mês em até 24 vezes
www.bancodopovo.sp.gov.br
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Carteira assinada é direito do motociclista profissional.
Empresa não pode ter funcionários sem o devido registro.
O Ministério do Trabalho está priorizando emissão de carteira profissional em todo Estado de SP
para reforçar o combate as empresas clandestinas.
Por isso, exigir registro em carteira de trabalho
não é só um direito, mas uma forma de garantir
aposentadoria e outros direitos de INSS. Com ela,
você tem a segurança do FGTS ser recolhido o que
lhe possibilita tempo de serviço para aposentadoria. Também garante contagem para férias, periculosidade, 13° e outros benefícios existentes nas
Convenções Coletivas do SindimotoSP e até na
CLT. Os pedidos de Carteira de Trabalho não tem
necessidade de agendamento prévio, pelo menos

por enquanto, nos postos do Poupatempo.
Além disso, o SindimotoSP quando recebe denúncia de que a empresa não registra funcionários,
vai até ela e exige o registro. Caso não faça, denuncia
para o Delegacia Regional do Trabalho - Ministério
do Trabalho, que toma as devidas providências.
Até hoje, por conta da atuação do SindimotoSP,
quase mil empresas foram denunciadas e tiveram
que registrar seus funcionários pagando todos os
direitos trabalhistas, inclusive periculosidade. O sindicato ainda reforça que, se o trabalhador não está
registrado, basta dirigir-se a sede na Rua Dr Eurico
Rangel, 40, Brooklin Novo, e denunciar a empresa.

SindimotoSP marca presença na Frente
Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas

Vice Presidente Nego Gerson
representa Gil, presidente do
SindimotoSP e pede políticas
públicas para motociclista
profissional.

Com objetivo de viabilizar iniciativas públicas para defender os motociclistas e ainda fomentar o setor de motopeças é que um grupo de parlamentares estaduais, motociclistas convencionais e profissionais realizaram segunda
reunião para buscar soluções rápidas para os problemas
que acompanham o dia a dia de todos motociclistas no
Estado de São Paulo.
A “Frente” pretende também estimular e desenvolver
estudos para aperfeiçoar a legislação referente ao setor
de Duas Rodas. O grupo de trabalho formado discutirá
propostas e soluções nas áreas da legislação, tributação,
sustentabilidade e segurança pública, entre outras.
Segundo os presentes, no encontro realizado no fim de
setembro na Assembleia Legislativa Estadual, ela dará visibilidade e respeito ao setor, que é ignorado pelas instâncias
governamentais. Vale lembrar que nos últimos dez anos
houve um grande crescimento do setor de duas rodas, mas
não foi acompanhado por políticas públicas. Só no Estado
de São Paulo são mais de 5,5 milhões de motocicletas, sendo essa a maior frota do Brasil, além disso, cerca de 220 mil
são profissionais. Apesar de números expressivos, a motocicleta não é reconhecida como modal de transporte, mesmo
existindo iniciativas como cursos de qualificação no Detran
para as categorias de motofrete e mototáxi, as únicas moto-

-faixas existentes na capital foram retiradas pela prefeitura
paulistana, o que foi um retrocesso.
Nesse segundo encontro, os parlamentares disseram que algumas leis que afetam diretamente os motociclistas precisam ser discutidas com representantes dessa categoria.
O SindimotoSP foi representado pelo vice Presidente
Nego Gerson, que relatou na tribuna oficial as dificuldades que os motociclistas profissionais estão enfrentando
pela falta de políticas públicas e, principalmente, segurança para exercer a profissão. Os motociclistas, quando vão
entregar as mercadorias compradas em lojas virtuais, por
exemplo, são assaltados, levando os ladrões inclusive a
motocicleta do trabalhador. Profissionais do setor Delivery
também estão sendo roubados ao entregar a pizza, assim
como outros que deixam a moto em bolsões de estacionamento. Ao voltar, não a encontram. “Vamos acompanhar os próximos passos da frente parlamentar e ajudar
com ideias e sugestões para serem colocadas em prática
o quanto antes. Nós, motociclistas profissionais precisamos de dias melhores e mais segurança”, finalizou Nego
Gerson.

Justiça do Trabalho obriga empresa pagar
periculosidade para motociclista
A 46ª Vara do Trabalho / Ministério do Trabalho de Belo Horizonte, reconheceu o pedido
de um motoboy para condenar a ex-empregadora ao pagamento do benefício.
A lei garante ao empregado que usa motocicleta
em suas atividades diárias o direito ao adicional de
periculosidade de 30% sobre o salário descrito na
carteira profissional.
No entendimento do juiz Rodrigo Ribeiro Bueno,
a Lei 12.997/2014 acrescentou o parágrafo 4º ao
artigo 193 da CLT, dispondo que “são consideradas
perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta”. Na sentença, Bueno ressaltou que a lei foi
regulamentada, após sua publicação, pela Portaria
1.565/2014 do MTE, que acrescentou o Anexo 5 à
NR-16 (Portaria 3.214/78), estabelecendo como pe-

rigosas as atividades profissionais “com utilização de
motocicleta ou motoneta no deslocamento de trabalhador em vias públicas”.
O anexo prevê ainda que o trabalho não é considerado perigoso apenas quando o trabalhador
utiliza a motocicleta exclusivamente no percurso da
residência para o local de trabalho ou vice-versa, em
atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam Carteira Nacional de
Habilitação para conduzi-los, em atividades com o
uso de motocicleta ou motoneta em locais privados
e nas atividades com uso de motocicleta ou motone-

ta de forma eventual, assim considerado o fortuito,
ou o que, sendo habitual, ocorre por tempo extremamente reduzido.
O profissional provou que usava a moto para
prestar seus serviços à empresa, que foi condenada
a pagar ao trabalhador o adicional de periculosidade
de 30% desde a admissão até a rescisão com as devidas atualizações.
Ano passado, a justiça de Brasília também condenou outra empresa a pagar a periculosidade a um
montador de móveis que usava a moto para deslocamento.
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SindimotoSP participa de reunião
com presença do Ministro da Defesa
Intenção do governo federal é ampliar discussão em relação as reformas
que o Brasil precisa, principalmente as trabalhistas.

O ministro Raul Jungmann, do Ministério da Defesa, esteve na sede da UGT para uma reunião com
diversos sindicalistas, entre eles, Gilberto Almeida
dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP.
Jungmann foi recebido por Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT),
que sediou o evento. Na ocasião, Patah ressaltou o
crescimento da entidade, hoje ocupando o segundo
lugar entre as centrais sindicais brasileiras. O fato se
deve justamente por conta da instituição ter a capacidade de dialogar com o governo, seja ele A ou B,
contribuindo com ideias e propostas para o crescimento e justiça social no Brasil.

SINDIMOTOSP

Gil, do SindimotoSP, também tem mantido relações estreitas com os governos, sejam eles quais
forem, pois o desejo do sindicalista é a melhora
da qualidade de vida do motociclista profissional
em todo Estado paulista, mas também no País,
tanto que, recentemente, Gil esteve em Brasília,
no Ministério do Trabalho, defendendo o direito
da periculosidade para todos os motociclistas que
exercem atividade profissional com motocicleta.
No encontro com representantes do governo
federal e empresários que fazem parte de um
grupo triparte para assuntos referentes ao novo
texto que mudará como a periculosidade é para
hoje, Gil se posicionou contra porque “limitar”

SindimotoSP informa novos valores de infrações de trânsito
(multas) para motociclistas a partir de novembro e avisa
que disponibiliza Departamento de Recursos de Multas para
motociclistas. Mais informações em www.sindimotosp.com.br.

INFRAÇÃO

QUANTO CUSTA HOJE

QUANTO CUSTARÁ

INFRAÇÃO / PONTUAÇÃO

Dirigir sem atenção
Estacionar 50 cm da calçada
Viseira levantada
Estacionar local proibido

R$ 53,20
R$ 53,20
R$ 53,20
R$ 85,13 (até 20%)
R$ 127,69 (20 a 50%)

R$ 88,38
R$ 88,38
R$ 88,38
R$ 130,16 (até 20%)
R$ 195,23 (20 a 50%)

Leve / 3 pontos
Leve / 3 pontos
Leve / 3 pontos
Média / 4 pontos

Dirigir com fone de ouvido
ou celular
Transitar velocidade superior
Pilotar com uma só mão
Estacionar na contra mão
Estacionar na calçada
Seguir veículo de urgência
(Bombeiro, Ambulância, Polícia)
Conduzir a moto em mau
estado de conservação
Conversão proibida
Moto expelindo fumaça

R$ 85,13

R$ 130,16

Média / 4 pontos

R$ 85,13
R$ 85,13
R$ 85,13
R$ 127,69
R$ 127,69

R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 130,16
R$ 195,23
R$ 195,23

Média / 4 pontos
Média / 4 pontos
Média / 4 pontos
Grave / 5 pontos
Grave / 5 pontos

R$ 127,69

R$ 195,23

Grave / 5 pontos

R$ 127,69
R$ 127,69

R$ 195,23
R$ 195,23

Grave / 5 pontos
Grave / 5 pontos

Avançar o sinal vermelho
Ultrapassar pela contramão
Não usar capacete
Empinar motocicleta
Faróis apagados
Pilotar com CNH cassada ou
suspensa

R$ 191,54
R$ 191,54
R$ 191,54
R$ 191,54
R$ 191,54
R$ 191,54

R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47*

Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos

Disputar corrida
R$ 191,54
Transitar pela calçada, ciclovia R$ 191,54
Pilotar sob efeito de
R$ 191,54
álcool / drogas

R$ 293,47*
R$ 293,47*
R$ 293,47*

Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos
Gravíssima / 7 pontos

*Fator multiplicador 3, 5 ou 10 vezes o valor original para cada caso. Pode haver suspensão ou cassação da CNH.

o pagamento 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 motoboy é que receberá os 30% sobre o salário descrito na carteira
profissional.
Na reunião de grupo de trabalho federal, 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.

Limite de
velocidade nas
ruas da Capital
não é consenso e
gera polêmica
Depois do anúncio do próximo prefeito de
São Paulo, João Dória, sobre estudar a redução
da velocidade quando em campanha afirmou
que no primeiro dia voltaria à velocidade original nas Marginais Tietê e Pinheiros, o assunto
tem gerado discussões em toda à cidade.
O Infosiga, que mapeia índices de acidentes
no Estado, mostrou que em agosto deste ano
foram registradas 103 mortes no trânsito na
cidade, contra 90 mortes no mesmo mês de
2015, ou seja, a redução apontada pela CET era
contrária.
No entendimento do SindimotoSP, que defende a volta da velocidade estipulada pelo Contran / Denatran nas Marginais Tietê e Pinheiros,
assim como em outras vias expressas, São Paulo é uma cidade dinâmica e precisa de rapidez
em suas ruas. O índice de acidentes e mortes
podem ser reduzidos com políticas públicas eficazes, não com indústria da multa em evidência, faturando alto e “zero” de investimentos em
campanhas educativas, por exemplo.
O que é necessário, é buscar alternativas inteligentes que venham de encontro com as necessidades da grande metrópole como educação
no trânsito, mais sinalização, motofaixas para
motociclistas e soluções práticas.
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Cedatt quer continuidade da redução velocidade

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez publicar no
Diário Oficial à posse do SindimotoSP como membro efetivo do
Cedatt. De lá para cá, o presidente Gil tem defendido o direito
dos motociclistas profissionais em todo Estado de São Paulo.

Em reunião com várias instituições ligadas ao
trânsito estadual, o Cedatt – Conselho Estadual para
a Diminuição dos Acidentes de Trânsito e Transpor-

tes – oficializou pedido de continuidade da redução
de velocidade nas principais vias da cidade a aprtir
de 2017. O argumento é que a diminuição reduziu
mortes na capital, segundo dados da CET, porém, o
Infosiga, que mapeia os acidentes em todo Estado,
contestou os números mostrados.
A reunião, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes na segunda quinzena de outubro, teve posicionamento duro do SindimotoSP contra essa ideia.
O sindicato defende a volta da velocidade nas Marginais Tietê e Pinheiros, assim como as principais vias
de São Paulo porque elas foram projetadas para dar
mobilidade e rapidez no trânsito da região. O que
falta, segundo o vice Presidente Nego Gerson, que
esteve na reunião e falou pelo SindimotoSP, são
políticas públicas para motociclistas. Gerson disse
que a redução aumenta a impaciência do motoris-

ta que sai de sua faixa sem sinalizar, aproveitando
uma brecha, é ai que ocorre os acidentes. O relato
do vice Presidente continuou com o discurso que, o
motorista, onde sabe que não tem radar, aumenta a
velocidade e passa do lado da moto mais rápido, o
que desconcentra o motociclista. Outros problemas
apontados foram velocidade menor, maior o tempo
de entrega, antes o motofretista fazia em média 15
entregas, hoje, faz 10; a necessidade de permanecer equilibrado numa velocidade menor é maior, o
que muitas vezes ocorre em acidentes por conta de
falta de espaço.
Para finalizar, Nego Gerson disse que os motociclistas de São Paulo precisam de motofaixa, sinalização específica para motos, campanhas educativas, bolsões de estacionamento e qualificação do
setor com cursos gratuitos via prefeitura municipal.

Número de acidentes com motociclistas
triplica em pouco mais de uma década
Você já refletiu sobre as fragilidades a que motociclistas estão expostos ao se locomoverem por
grandes cidades? Se por um lado o veículo é um facilitador para driblar os engarrafamentos, as motocicletas deixam seus condutores muito mais vulneráveis a acidentes com consequências graves. Não
à toa, a preocupação com a segurança cresceu nos
últimos anos junto com o número de ocorrências,
já que, em apenas 11 anos, os casos com mortos
e feridos com esse tipo de veículo triplicaram no
Brasil.
A informação faz parte do estudo “Retrato da
Segurança Viária no Brasil”, feito pelo Observatório
Nacional de Segurança Viária (ONSV), que comparou os mais de 12 mil mortos por causa de acidentes com motocicletas em 2013 com as mais de 3,5
mil ocorrências do mesmo tipo em 2002. O crescimento dos óbitos ligados a motos foi tão expressivo
na última década que se tornou a principal causa
de morte no país quando o assunto é trânsito, representando 37% dos casos, contra 31% dos carros
e 25% dos pedestres.
Com respeito às regras de trânsito e ao próximo,
somado a percepção do seu papel enquanto mo-

torista – visando à segurança de todos –, é possível mudar essa triste estatística. Pequenas ações de
quem dirige automóveis, por exemplo, podem ajudar as partes mais suscetíveis a acidentes com gravidades. Quando estiver à frente do volante, não mude
bruscamente de faixa, mesmo se estiver com a seta
acionada, pois em uma situação de risco, o condutor
de uma moto pode desviar mais facilmente.
Outra medida importante é a regulagem correta
dos espelhos para ampliar a visão dos carros e das
motos que seguem atrás de você. E esqueça celular
ao volante! Esse péssimo hábito provoca não apenas acidentes com motociclistas, mas coloca em
perigo a vida de pedestres, ciclistas e de outros motoristas.
E para os adeptos das motocicletas, os equipamentos de segurança já conhecidos são de extrema
importância. Apenas utilizando o capacete, o condutor reduz em 40% o risco de mortes em acidentes. E atenção para uma regra que vale para todos:
sempre respeite as sinalizações e não acelere ao
sinal amarelo.
Vamos juntos trabalhar para reduzir a violência
no trânsito. A sua segurança também agradece!

Você sabia que, para solicitar a indenização do
Seguro DPVAT, basta seguir três passos:
1 - Escolher um ponto oficial de atendimento. A listagem completa por cidade pode ser
acessada pelo site www.seguradoralider.com.
br ou pelo telefone 0800 022 1204. Lembre-se:
as agências próprias dos Correios também recebem gratuitamente pedidos de indenização do
Seguro DPVAT.
2 – Reunir a documentação necessária de acordo
com a cobertura – morte, invalidez permanente ou
reembolso de despesas médicas e hospitalares .
3 – Preencher o pedido de indenização em um
ponto oficial de atendimento e entregar a documentação.
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 horas 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

Abramet propõe imunização para o mal que assola o país
Precisamos acelerar essa trajetória para alcançarmos o objetivo proposto pela Organização das
Nações Unidas (ONU) de reduzir em 50% o número de mortes no nosso trânsito até 2020. Para tal,
precisamos mudança radical da cultura para mobilidade, não só do motorista, mas também do nosso
pedestre, dos governantes e toda cúpula dirigente
do nosso país. Faz-se necessário a execução do Código de Trânsito Brasileiro que data de 1997, quando determina a Educação de Trânsito nas escolas.
Até hoje, vários itens desse código não foram colocados em pratica. Educação continuada, formação
de condutores, campanhas permanentes, policiamento ostensivo, participação ativa da sociedade,
a fiscalização e a punição parecem abandonadas.
Apesar das multas, infratores reclamam,
mas não mudam comportamento.
Velocidade, bebida, drogas, fadiga, sono e desatenções continuam fazendo parte do ranking causador

de nossos tristes acidentes como afirmamos, necessitamos de uma imunização em curto prazo em que
a fiscalização e punição precisam ser severas. Em longo prazo, atuando na mudança da cultura já na pré-escola, aos cinco anos de idade, com educação de
trânsito onde serão ensinados os perigos da máquina
sobre rodas. Para que serve, como fazer bom uso, sinalização de trânsito, evoluindo com leis, resoluções,
chegando ao curso secundário onde dentro da física,
química, biologia seriam passados conhecimentos
das ações de forças exercidas sobre o veículo, de doenças causadas pelo trânsito e mesmo pelo transporte de produtos perigosos. Por que derrapam, por que
capotam, efeitos do ruído, da vibração, consequências
dos gases, vapores, poeiras e fuligem sobre o homem
e meio ambiente. A necessidade real de utilização de
equipamentos de segurança e tantas outras coisas
que amadureceriam nosso jovem e ao fim de 13 anos
teríamos novos cidadãos, conscientes, responsáveis,
conhecendo os limites da máquina sobre rodas, o respeito mútuo e a própria vida.

Aos 18 anos, como cidadãos diferenciados, fariam um Curso de Formação de Condutores (CFC)
com treinamento em simuladores onde todas as
adversidades seriam ensaiadas, saindo dali para
uma pista própria para colocar em prática todo o
aprendizado. De dia, de noite, na área urbana, pista molhada, desviar de obstáculo a 80 km/h, frear
com freios comum e ABS, no sol, na chuva, neblina
e por aí em diante. Estamos convictos de que dessa
forma atingiremos o objetivo reduzindo de maneira
substancial a epidemia que hoje faz parte do nosso
dia a dia. Certamente estaríamos imunizando nossa
população e erradicando um mal sistemático em
nossas cidades.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior é diretor
de Comunicação e do Departamento de Medicina
de Tráfego Ocupacional da ABRAMET.
Contatos: dirceurodrigues@abramet.org.br
dirceu.rodrigues5@terra.com.br

