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Em manifestação contra as empresas de aplicativo Loggi e Rapiddo, o sindicato denunciou a precarização dos direitos 
trabalhistas que elas vem cometendo junto ao trabalhador e no Dia Nacional da Paralização mostrou força 
levando motociclistas para ás ruas reivindicando a manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários.

NOTA AO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL DO SETOR DIA: O SindimotoSP já está negociando com o 
sindicato patronal Sedersp o Dissídio Coletivo desse ano. A pauta com as reivindicações já estão em 
negociação. O sindicato avisa que em breve notificará a categoria sobre o andamento da questão.

Motociclistas e jovens entre 18 e 34 anos 
são as maiores vítimas nos acidentes 

de trânsito nos últimos dois anos

SindimotoSP realiza em São Paulo 
dois atos pacíficos a favor dos motociclistas
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Acidente de trânsito e o 
custo para o país

Portaria 598 do MTE constitui oficialmente  o GTT para revisão do texto de periculosidade. 
SindimotoSP é o representante legítimo  dos motociclistas profissionais de São Paulo

Motofretistas trabalham em regime de  
escravidão para empresas de aplicativo 

de motofrete em pleno século 21
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Trabalhador não aceita terceirização 
aprovada pelo Congresso
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Centrais definem 28 de abril como dia nacional 
de paralisação contra as reformas

Repetidamente as empresas têm tirado os direitos trabalhistas dos 
motociclistas profissionais, além de perseguir, diminuir e tentar isolar 
um movimento legítimo dos trabalhadores pelos direitos conquistados 

ao longo dos anos. Ambas tem diminuído os valores das corridas, punido 
os motociclistas que se negam a fazer corridas com valor muito baixo, 
excluído também trabalhadores do aplicativo sem justificativa, além de 

disponibilizar jornadas extensivas, entre outras injustiças.

Liderando os motociclistas profissionais e convencionais, o SindimotoSP saiu 
às ruas para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária que o 

Governo Federal quer impor ao trabalhador brasileiro. O sindicato é contrário 
as mudanças porque exclui direitos dos trabalhadores. Além do presidente 
Gil e o secretário Geral da UGT Canindé Pegado, discursaram os diretores 

Nego Gerson, Gerson Cunha, Celso Oliveira, Rodrigo Silva, lideranças locais, 
motofretistas, presidentes de outros sindicatos e delegados sindicais.
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SindimotoSP realiza assembleia com 
motociclistas profissionais da Rapiddo que 

tem precarizado direitos trabalhistas

SINDIMOTOSP
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Portaria 598 do MTE constitui 
oficialmente o GTT para revisão do texto 

de periculosidade. SindimotoSP é o 
representante legítimo dos motociclistas 

profissionais do Estado de São Paulo
O SindimotoSP reivindicou e conseguiu não só participar do Grupo 

de Trabalho Tripartite (GTT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
como também oficialização de documento em forma de Portaria atestando 
importância da ação.

O instrumento autoriza o SindimotoSP representar legitimamente os 
motociclistas profissionais do Estado de São Paulo na defesa dos direitos dos 
trabalhadores no Ministério do Trabalho.

Com isso, o SindimotoSP tem defendido o pagamento da periculosidade 
para todos que exercem atividades profissionais com motocicleta. Em reunião 
do GTT recente, o presidente Gil e sindicalistas de motofrete de outros estados 
rechaçaram a proposta dos empresários e aceitaram, com ressalvas a do 
Governo Federal. Os sindicalistas não aceitaram as Alíneas 3 e 4 da proposta 
que limita o pagamento para jornadas inferior a 20% do horário integral ou uso 
da motocicleta de forma eventual.
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Editorial

Quando pensamos que a situação está se normalizando e, definitivamente, o País voltará aos 

eixos, vem denúncias, escândalos e mais tropeços de políticos que, cada vez mais, se afundam em 

mar de lama. Até quando, nós brasileiros ficaremos isentos? Somos ou não culpados pelo que tem 

acontecido? Fica aqui o desafio para uma reflexão profunda sobre isso porque se não agirmos, com 

certeza seremos tragados por essa “tsunami” de corrupção que assola o Brasil. O SindimotoSP dá 

prova que faz sua parte participando de paralisações e defendendo o direito do trabalhador moto-

ciclista seja nas ruas de São Paulo ou reivindicando direitos nas negociações com empresários e até 

autoridades públicas. Vamos todos nos unir em torno de um Brasil melhor e lutar pelo nosso futuro 

e o das nossas gerações  que já está chegando.

Novo diretor-Presidente 
do DetranSP recebe 

SindimotoSP

Curso de especialização e reciclagem 
para motofrete DetranSP - Sest Senat

O presidente Gil e o diretor Institucional Rodrigo Silva 
(ambos do SindimotoSP), foram recebidos pelo novo titular 
da presidência do DetranSP Dr Maxwell Borges de Moura 
Vieira. Na reunião, um panorama geral sobre o setor de mo-
tofrete foi passado com o objetivo principal de retomar a 
continuidade das ações entre SindimotoSP e DetranSP no 
sentido de buscar melhorias para os motociclistas profis-
sionais. Na pauta estiveram os assuntos Curso de 30 Horas 
do Contran gratuito (requalificação), alteração da resolução 
Contran para que o curso possa ser via EAD, implantação 
do Programa de Proteção ao Motociclista (PPM), doação de 
coletes de segurança com campanha educativa de redução 
de acidentes e atualização das propostas do Programa de 
Segurança Duas Rodas.

O Curso Obrigatório 30 Horas do Contran tem como objetivo preparar o condutor para 
conduzir motos para transporte de pequenas cargas. Para se inscrever, o candidato precisa 
cumprir requisitos como ter completado 21 anos, estar habilitado, no mínimo, há dois anos 
na categoria “A” e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar 
impedido judicialmente de exercer seus direitos. A carga horária é de 30 horas-aula.

PAsso A PAsso
1º) Matricule-se em uma instituição de ensino credenciada pelo Detran.SP (ver lista em 

http://www.detran.sp.gov.br/ cursos) nas unidades mais próximas do Sest Senat (www.sest-
senat.org.br/ apresentando os documentos que constam no site e faça o curso.

2º) Após aprovação no curso, você receberá o seu Certificado e a instituição enviará a sua 
documentação ao Detran.SP ou Poupatempo para conferência e inserção do curso na CNH.

3º) Após inserção no prontuário, solicite 2ª via da sua CNH, onde constará a realização do 
curso no campo “Observações”. Essa observação é condição para que você possa exercer ati-
vidade remunerada para o transporte de Motofrete, sendo que o simples porte do certificado 
não o habilita a exercer a profissão.

DocuMentos PArA o curso
Para realizar a inscrição é necessário levar uma foto 2×2 colorida e recente, certidão origi-

nal de prontuário do Detran para fins de direito (retirar no Ciretran da cidade onde foi emiti-
da a CNH ou no Poupatempo), cópia da CNH e certidão original de distribuição criminal (re-
tirada no fórum da cidade onde foi emitida a CNH). O Sest Senat cobra em média R$ 180,00. 

reciclAgeM curso 10 horAs
Para informações a respeito desse curso procurar também as unidades do Sest Senat com 

o Condumoto e a CNH em mãos para orientações específicas.
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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



 4 Edição 73 • 2017acesse nosso site www.jornalavozdomotoboy.com.br

O SindimotoSP entende que a empresa precariza as relações trabalhistas, nega direitos do trabalhador e 
quer ditar regras como horário, preço de corrida e exclusão do trabalhador da platarfoma, entre outras situações.

Loggi promete e não cumpre. Motociclistas fazem manifestação por 
direitos e denunciam empresa no Ministério do Trabalho e Emprego

NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS 
MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO 

DE SÃO PAULO E A SOCIEDADE SOBRE AS 
EMPRESAS DE APLICATIVO LOGGI E RAPIDDO

Motoboys trabalham em regime de  escravidão  e pedem 
intervenção do Sindimoto nas seguintes situações

SindimotoSP realiza assembleia com trabalhadores da Rapiddo

Sistema escravagista das empresas de aplicativo no Delivery é condenado em Londres

Repetidamente a Loggi tem tirado os direitos tra-
balhistas dos motociclistas profissionais, além de 
perseguir, diminuir e tentar isolar um movimento 
legítimo dos trabalhadores pelos direitos conquis-
tados ao longo dos anos.

A empresa tem diminuído os valores das corri-
das, punido os motociclistas que se negam a fazer 

O SindimotoSP recebeu no dia 28/3 em ho-
rários diferentes, motociclistas profissionais do 
Delivery da Rapiddo descontentes com as atitu-
des da empresa que desvalorizam o profissio-
nal, tira direitos, pune sem maiores explicações 
e exclui o profissional da plataforma sem justi-
ficativa em algumas situações. Os motociclistas 
realizaram uma assembleia e desejam o apoio 
do SindimotoSP na mediação do conflito nas 
seguintes questões: implantar escala livre, não 
ter mais entregas de 3 fases e sim via online, au-
mento da taxa e cálculo correto do KM rodado, 
não retirar incentivo de R$ 32,00 por período, se 
tiver 3 pontos pagar taxa de retorno, acabar com 
endereço oculto, repassar caixinha / gorjeta para 

A Loggi e a Rapiddo estão prejudi-
cando os trabalhadores motociclistas 
em seus direitos trabalhistas e não 
cumprindo com o que prometeram. 
No começo ofereceram o paraíso e 

agora reduzem valores das entregas, exigem jornadas 
longas, perseguem e excluem da plataforma sem expli-
cações os trabalhadores.

Elas querem também ditar normas, regras e até pro-
íbem que o trabalhador procure o SindimotoSP para 
orientação, exercendo assim, práticas anti-sindicais que 
não serão toleradas pelo sindicato. Esse fato será levado 
para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) - de 
regime de escravidão que as empresas de aplicativo de 
motofrete tem imposto aos motociclistas profissionais.

Para se ter uma ideia da gravidade da situação, as 
empresas de aplicativo já são alvos de questionamen-
tos do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE) devido denúncias dos 
próprios trabalhadores e do SindimotoSP. 

Os motofretistas estão insatisfeitos e estão se orga-
nizando para levar adiante grandes manifestações e 
paralisações na semana que vem com apoio incondi-
cional e irrestrito do SindimotoSP. As empresas tentam 
desqualificar o sindicato bem como alegam ser minoria 
os profissionais que reclamam.

Isso são inverdades. O SindimotoSP é representante 
legítimo dos motociclistas profissionais, bem como a 
maioria dos trabalhadores quer respeito, dignidade e 
o prometido.

Atenciosamente
Diretoria sindimotosP

Canguru acorrentado é símbolo da luta contra 
precarização das relações trabalhistas cometidas 

por empresas de aplicativo. 

1. criação de um instrumento jurídico para regularizar preço fixo por serviço, local de 
parada, km rodado e tempo de espera.
2. Benefícios como café da manha, almoço, no caso do Delivery a noite janta, cesta 
Básica, aluguel de moto etc.
3. Fim do leilão de preços entre as empresas de aplicativos.
4. Participação nos lucros das empresas.
5. espaço adequado para espera com água mineral, para descanso, banheiro e local 
de refeição.
6. limite de profissionais no quadro de prestadores de serviço.
7. Valor repassado ao motociclista profissional conforme tabela.
8. Desobrigação do uso de baú e jaqueta com identificação das empresas que colocam 
em risco a segurança do profissional.
9. Fim da  pressão para entregas mais rápidas.
10.  identificação do produto a ser entregue, para o fim de roubo/perda/danos e 
obrigação da empresa em custeá-los.

SINDIMOTOSP

o entregador, motociclista não ter que subir no 
prédio para fazer à entrega, pagar espera e diá-
ria mínima por estar logado e respaldo em caso 
de acidente. O SindimotoSP já tentou contatar a 
empresa, que se coloca em posição de intran-
sigência. Os próprios motociclistas da empresa 
não descartam paralisação geral. 

Segundo Jamie Woodcock, que escreveu artigo tradu-
zido no Brasil pelo Passa Palavra, as empresas ao “bur-
lar os direitos garantidos em lei perderam a proteção 
legal que restringia a organização por local de trabalho, 
transformando a fraqueza da precariedade numa força.” 
A frase de efeito mostra na reportagem a insatisfação 
dos trabalhadores motociclistas e ciclistas londrinos em 
relação à situação precária a que estão expostos. Para 
combater as injustiças, os trabalhadores do setor fizeram 
grandes manifestações na sede da Deliveroo (empresa 

de App) e na frente dos restaurantes que contratam os 
serviços via app. As paralisações tiveram efeito devasta-
dor. Os trabalhadores pararam de aceitar os pedidos do 
aplicativo e se  organizaram. Assim, vários restaurantes 
pararam de usar a Deliveroo. Depois de uma semana de 
luta, a Deliveroo anunciou que não iria mais impor as 
mudanças no pagamento. Os trabalhadores organizados 
com a IWGB (sindicato da categoria) começaram a pla-
nejar uma campanha mais duradoura para conquistar 
pauta salarial e demais direitos trabalhistas 

corridas com valor muito baixo, excluído também 
trabalhadores do aplicativo sem justificativa, entre 
disponibilizar jornadas extensivas, além de outras 
injustiças.

Assim, no dia 14/03/2017, os trabalhadores mo-
tociclistas fizeram manifestação pacífica com o apoio 
irrestrito do SindimotoSP e percorreram algumas 

ruas da capital até chegar à Delegacia Regional do 
Trabalho - Ministério do Trabalho, na Martins Fontes, 
onde foram recebidos pelo superintendente Eduar-
do Anastasi. Ele ouviu atentamente as reivindicações.

Uma comissão de trabalhadores e da DRT - MTE 
foi formada para acompanhar os acontecimentos e 
buscar soluções.
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Contra as mudanças da previdência e leis trabalhistas os profissionais do setor de motofrete foram às ruas 
para dizer não ao fim dos direitos trabalhistas conquistados com suor, lágrimas e as vezes, sangue.

SindimotoSP participa do Dia Nacional da Paralisação 
com motociclistas profissionais

Trabalhador não aceita 
terceirização aprovada 

pelo Congresso

O SindimotoSP levou para ato pacífico quase mil 
motociclistas profissionais e convencionais no Dia 
Nacional da Paralisação (15/03/2017),  no horário 
de pico da manifestação - que saiu da sede do sin-
dicato (Rua Dr Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo) e 
terminou na frente da sede da UGT (Rua Genebra) 
com mini comício em que diversas lideranças sin-
dicais declararam união entre si para combater o 
assunto como também serem contrárias as mudan-
ças que consideram verdadeiro ataque ao bolso do 
trabalhador.

Na visão do SindimotoSP, o recado foi dado com 
palavras de ordem para os parlamentares que in-
sistem em aprovar medidas que contrariam os 
interesses da classe trabalhadora. “O Governo Fe-

Os 231 deputados que votaram o Projeto de Lei 
que regulamenta a terceirização irrestrita de todas 
as atividades das empresas erraram, e erraram mui-
to feio. Jogaram contra o trabalhador e a sociedade 
brasileira ao aprovarem, na calada da noite desta 
quarta (22/03), um texto de 1998, época do go-
verno Fernando Henrique Cardoso, com trechos 
vagos, imprecisos e confusos. Pelo tempo em que 
o Projeto tramita, o texto  da lei precisaria ter sido 
reescrito, no mínimo. A União Geral dos Trabalha-
dores (UGT) enxerga que todos fomos golpeados 
com esta medida e é contra.

A terceirização adequada, bem conformada, 
pode ser uma oportunidade de emprego, mas não 
é o caso. O PL aprovado possibilita a terceirização, 
inclusive, da atividade-fim, o que precariza assusta-
doramente as relações trabalhistas. O Governo erra, 
de maneira abominável, se não olhar os dois lados 
da sociedade e se aperceber que é a grande massa 
trabalhadora que movimenta o país, e que neste 
momento encontra-se muito preocupada com mu-
danças que não os incluem.

 Agora, para vigorar, a Lei precisa da sanção do 
presidente Michel Temer. Nós, da UGT, que repre-
sentamos mais de 1300 sindicatos e aproximada-
mente 12 milhões de trabalhadores em território 
brasileiro, mais as demais centrais, vamos lutar pelo 
veto desse PL absurdo. Agora é torcer para que caia 
a ficha do presidente e se resgate o respeito pela 
sociedade e pela garantia dos direitos dos trabalha-
dores. A sociedade justa só se constrói quando o 
trabalhador é visto, respeitado e está seguro.

deral quer empurrar injustiças para o trabalhador, 
destruir direitos e rasgar à Constituição. Não vamos 
permitir”, ressaltou o presidente Gil.

O ato percorreu as ruas de São Paulo para reivindi-
car direitos e defender as conquistas que estão na CLT.

Além do presidente Gil e o secretário Nacional 
da UGT, Canindé Pegado, discursaram os diretores 
Nego Gerson, Gerson Cunha, Celso Oliveira, Rodri-
go Silva e outras lideranças locais, bem como al-
guns motofretistas, presidentes de outros sindica-
tos e delegados sindicais.

Novas manifestações não estão descartadas, 
bem como um documento oficial assinado pelos 
sindicatos e Centrais reivindicando a manutenção 
dos direitos trabalhistas.

Reformas da Previdência e trabalhista 
prejudicam trabalhador brasileiro

O Congresso Nacional não tem medido esforços 
para as mudanças que, num primeiro momento, 
prejudicam o trabalhador brasileiro, que deverá pa-
gar a conta de governos ineficientes na administra-
ção federal. As comissões especiais das reformas da 
Previdência e trabalhista estão tratando com priori-
dade o assunto e pedindo urgência para as altera-
ções ainda no primeiro semestre.

Na Previdência Social, a questão mais polêmica 
é o aumento da idade mínima para 65 e o tempo 
mínimo de contribuição para 25 anos. Atualmente, 
não há uma idade mínima para o trabalhador se 
aposentar. Pelas regras em vigor, é possível pedir 
a aposentadoria com 30 anos de contribuição, no 
caso das mulheres, e 35 anos no caso dos homens. 
Para receber o benefício integral, é preciso atingir 

a fórmula 85 (mulheres) e 95 (homens), que é a 
soma da idade com o tempo de contribuição. O 
valor da aposentadoria deverá cair e, para atingir os 
100% do salário ou teto, a contribuição deverá ser, 
em média, 49 anos.

Já a Reforma trabalhista, as principais mudanças 
propostas pelo governo prevêem que negociações 
entre sindicatos e empresas prevaleçam sobre o 
que é estabelecido na Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT). Se o projeto de lei for aprovado no 
Congresso, alguns itens poderão ser negociados, 
como parcelamento das férias em até três vezes, 
jornada de trabalho menor, banco de horas em lu-
gar de horas extras, trabalhadores e empregadores 
deverão decidir juntos sobre a entrada no Progra-
ma de Seguro-Emprego (PSE), entre outros.

Trabalhador compareceu em peso, 
bem como motociclistas convencionais.

No fim do ato, motociclistas mostram união 
e afirmam que recado foi dado.

As ruas de São Paulo observaram de perto a 
força dos motociclistas de várias regiões.

Em discurso motivado presidente Gil chama 
trabalhadores brasileiros para luta.

Centrais definem 28 de abril como dia 
nacional de paralisação contra as reformas
Dirigentes de todas as centrais sindi-

cais brasileiras, e representantes de diver-
sas entidades sindicais reforçaram a uni-
dade de luta das entidades e definiram 
que no dia 28 de abril, acontecerão novas 
manifestações contra as propostas de re-
forma previdenciária, trabalhista e a ter-
ceirização, aprovada pela Câmara dos Deputados.

 No encontro dos sindicalistas que aconteceu na 

sede nacional da União Geral dos Traba-
lhadores (UGT), os sindicalistas analisaram 
a grave situação política, social e econômi-
ca que o país atravessa e enfatizaram que 
neste momento, é fundamental que as en-
tidades estejam unidas. “Acho fundamen-
tal mostrar que estamos firmes na nossa 

unidade e que a sociedade nos apoia”, explicou Ri-
cardo Patah, presidente da UGT.
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Acidente de trânsito e o custo para o país

Motociclistas e jovens entre 18 e 34 anos 
são as maiores vítimas nos acidentes 

de trânsito nos últimos dois anos

Precisamos acordar para o fato, as fatalidades 
e os sequelados no nosso trânsito, por comple-
to abandono da classe política, causam prejuízos 
incomensuráveis.  Revendo dados da Previdên-
cia Social, vejo que praticamente um terço dos 
acidentes de trânsito foi caracterizado como aci-
dente de trabalho. Enfermarias, salas de pronto 
socorro e UTIs dos hospitais públicos abarrotados 
de vítimas do trânsito. Serviços de fisioterapia, re-
abilitação saturados. Recursos humanos escassos 
para atendimento a essa população. Vagas hos-
pitalares, agendamento de exames e consultas 
limitados.

Mas é coisa lógica, quem está na rua está tra-
balhando ou indo e vindo do trabalho. Precisamos 
entender que acidente de trabalho não é só aquele 
que ocorre dentro da empresa, mas também aque-
le que ocorre no deslocamento do trabalhador da 
porta de sua residência ao local de trabalho, assim 
como no retorno. Isso é chamado de acidente de 
trajeto e como tal, é também um acidente de tra-
balho. Além disso, aqueles que são profissionais 
do volante e do guidão da motocicleta, quando 
no exercício da atividade sofrendo acidente será 
caracterizado como acidente de trabalho.

Com tudo isso, 252 mil cidadãos que estiveram 
envolvidos em acidentes de trânsito no ano de 
2010 no nosso país, 94.789 receberam o Comu-

O Boletim Estatístico da Seguradora Líder-
-DPVAT do primeiro semestre de 2015 revela que 
as indenizações pagas por Morte e Invalidez Per-
manente em acidentes com motos chegaram a 
225.038 mil, de um total de 344.425 mil inde-
nizações por acidentes de trânsito no Brasil. Os 
passageiros, depois dos motoristas de moto, são 
as segundas maiores vítimas, com 36.376 mil in-
denizações pagas nessa categoria.

A região Nordeste concentrou 41% das indeni-
zações por Morte e Invalidez Permanente por aci-
dentes com motocicletas no período analisado. 
As motocicletas representam 44% da frota de veí-
culos da região Nordeste, enquanto que no Brasil 
representam 27%. A região Sudeste concentrou 
26%, a Sul 13%, a Norte 11% e a Centro-Oeste 
9%.

A maior incidência de indenizações pagas, no 
primeiro semestre de 2015, foi para vítimas do 
sexo masculino. A faixa etária mais atingida no 
período continua sendo de jovens com 18 a 34 
anos, representando 52% do total dos pagamen-

nicado de Acidente de Trabalho (CAT), que foram 
registrados na Previdência Social.

O prejuízo causado à empresa e ao Estado é 
inestimável. Quantos incapacitados definitivamen-
te estarão sendo sustentados pela sociedade? E 
no decorrer de tantos anos, milhares morreram ou 
se tornaram incapacitados definitivamente e que 
dependerão de todos nós para sua manutenção. 
Quantos já se encontram nessa situação?

Esse é outro lado do custo dos nossos acidentes.
A prevenção é a arma a ser usada, atuando na 

educação desde tenra idade até a fase adulta con-
seguindo dessa forma mudança radical da cultura 
com relação à mobilidade. Cursos de formação de 
condutores condizentes, com treinamentos e expe-
rimentos em pistas próprias. Isso é o básico neces-
sário que não tenho dúvida reduzirá de maneira 
substancial os graves acidentes urbanos e rodo-
viários que são estampados diariamente nos jor-
nais. Isolar veículos pesados dos leves, dimensio-
nar pista que atenda aos veículos pesados que são 
ampliados a cada ano. Pavimentar e sinalizar vias 
fazendo manutenção.  Mas não é só isso, fiscaliza-
ção e multas severas em curto prazo teria caráter 
preventivo. Recolhimento da carteira nacional de 
habilitação e punições severas. Ainda, montadoras 
produzindo veículos mais resistentes ao impacto e 
com manutenção permanente, quando não realiza-

tos, o que corresponde a quase 180 mil indeniza-
ções – a população de uma cidade.

Neste período, a maior incidência de vítimas 
foram os motoristas (63%). Em acidentes fatais, 
eles representaram 54% das indenizações pagas 
e em acidentes com sequelas permanentes, 63%, 
predominando os motociclistas (91%).

Os pedestres ficaram em segundo lugar nas 
indenizações por acidentes fatais no período 
(27%). Já nos acidentes com Invalidez Perma-
nente, os passageiros ocuparam essa posição, 
com 19% das indenizações.

coMo solicitAr o seguro DPVAt

Criado em 1974, o Seguro DPVAT, administra-
do pela Seguradora Líder-DPVAT, indeniza todas 
as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, sem 
necessidade de apuração da culpa, seja motoris-
ta, passageiro ou pedestre, e o prazo para solici-
tação da indenização é de até 3 anos a contar da 
data do acidente, para os casos de Morte ou Re-

da, estipular prazo de validade. E vai por aí, a pre-
venção multidisciplinar nos traria a um percentual 
bem diferente do que temos hoje.

O custeio do acidente, do tratamento, da pensão, 
do auxílio acidente de trabalho e doença ocupacio-
nal, a queda da produção, o aumento do custo de 
produção e tudo mais, terá um decréscimo acentu-
ado. E porque não se age nesses agentes causais? 
São múltiplos na verdade, mas há que se ter lide-
ranças para imprimir força pluridimensional para 
conter esse absurdo que estamos a assistir.

O governo sabe o que fazer, não entendo porque 
não faz.A parceria de governo, ministérios, uma for-
ça política, a colaboração e participação efetiva da 
classe empresarial e da sociedade levará esse país a 
sair do terceiro lugar no rank mundial de óbitos no 
trânsito. Vale lembrar que ocupa esse lugar contabi-
lizando apenas os óbitos, mas se fossemos compa-
rar com a frota de outros países, o Brasil estaria em 
primeiro lugar desse fatídico rank.
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embolso de Despesas Médicas (DAMS), e no caso 
da Invalidez Permanente este prazo tem início na 
data da ciência da invalidez pela vítima.

A vítima ou os herdeiros legais não precisam 
contratar nenhum tipo de atravessador. Solicitar 
o Seguro DPVAT é gratuito e existem pontos ofi-
ciais, como as agências dos Correios. A própria 
vítima ou beneficiário pode ir a um ponto oficial 
de atendimento em posse da documentação 
completa para dar entrada no benefício. Com a 
documentação correta, a indenização é paga em 
até 30 dias.

São três tipos de coberturas para o Seguro 
DPVAT: Morte (R$13.500); Invalidez Permanente 
(até R$13.500, variando conforme gravidade da 
lesão) e Reembolso de Despesas Médicas e Hos-
pitalares – DAMS (até R$2.700, de acordo com 
despesas efetivadas e comprovadas).

Para saber qual é a documentação necessária, 
locais oficiais de atendimento ou informações 
sobre o andamento do pedido, acesse o site  
www.dpvatsegurodotransito.com.br.

O governo transita na contra mão, parece não perceber a conta a ser paga com os 
acidentes de trânsito pelo próprio governo, pela empresa, pela sociedade 

como um todo, além da brutal queda da produção brasileira.
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