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Constituição Federal, STF e Código Civil 
impedem apreensão em  blitz de veículo com 
tributos atrasados, como o IPVA, por exemplo

Vamos melhorar a rotina 
do trânsito?
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SindimotoSP e Sedersp fecham 
Convenção Coletiva 2017 – 2018

Diante da situação grave de fechamento de vagas de trabalho que o país 
passa (são mais de 13 milhões de desempregados), além da demissão em 
massa no setor de motofrete devido não só a crise, como também pela 
concorrência desleal das empresas de aplicativo, que tem levado empresas 
convencionais de motofrete a falência, o SindimotoSP em negociação exaus-
tiva e sem concordar com retirada de benefícios ou valor de reajuste menor 
do que os 4,05% obtidos, fechou com o Sedersp a Convenção Coletiva com 
os novos valores valendo de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 para 
motociclistas, ciclistas e administrativos do Setor Dia - entrega de pequenos 
objetos, mercadorias, remédios, carne, autopeças, motopeças, documentos e 
similares. Vale frisar que em relação ao seguro de vida, o SindimotoSP bateu 
o pé e pediu um mais abrangente e que viesse de acordo com as necessi-
dades do trabalhador. Além de contemplar mais segurança, o seguro de vida 
está dentro de todos os requisitos da lei bem como continua sendo gratuito 
para o trabalhador. Veja tabela ao lado com o reajuste.

MOTOFRETISTA

CICLISTA

Valores em R$

Valores em R$

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PVR
ALUGUEL DA MOTO

VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE
ALUGUEL DE MOTO

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
ALUGUEL DA BIKE

EXCEDENTE 
ALUGUEL DA BIKE

ANTES
1.213,05
363,91
8,19
Até 120 km por dia 
ou 2.520 Km por mês: 
564,00
14,00
64,00
Acima de 120 Km p/ 
dia ou acima 2.520 KM 
p/mês: 0,24
(POR KM EXCEDENTE)

%
4,05

4,05

4,05
3,6
1,0 

%
4,05

4,05

ANTES
1.166,40
Até 80 km p/dia ou 
até 1760 Km p/mês: 
380,16
Acima de 1.761 Km:
0,21
(POR Km EXCEDENTE)

DEPOIS
1.262,18
378,63
8,52
Até 120 km por dia 
ou 2.520 Km por mês: 
586,84
14,50
65,45
Acima de 120 Km p/ 
dia ou acima 2.520 KM 
p/mês: 0,25
(POR KM EXCEDENTE)

DEPOIS
1.213,64
Até 80 km p/dia ou 
até 1760 Km p/mês: 
395,55
Acima de 1.761 Km: 
395,55 + 0,22
(POR Km EXCEDENTE)

Contra as reformas da previdência e trabalhista SindimotoSP reúne 5 mil 
motociclistas profissionais em manifestação que terminou na frente da UGT

SindimotoSP e SindimotoRJ 
denunciam no MPT 
empresas de APP

Uma demonstração de força outra de indignação. É assim que o sindicato dos motociclistas profissionais  de 
São Paulo deixou seu recado nas ruas de São Paulo ao dizer não para o governo federal
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Loggi destitui  comitê 
de motociclistas sem 

explicações convincentes

Rapiddo é condenada 
pela Justiça 
do Trabalho
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Foi apresentado na câmara dos deputados, em 
Brasília, o Projeto de Lei 3245/15, que quer criar 
subdivisões na habilitação para motociclistas. De 
acordo com o texto do projeto, a ideia é que a 
habilitação para motocicleta seja subdividida com 
base na cilindrada das motocicletas. A primeira, A1, 
seria para motos até 300 cm³, a A2 para motos até 
700 cm³ e a A3 para qualquer capacidade cúbica. 
Além disso, segundo o projeto, para alterar a ca-
tegoria da sua habilitação será exigido um tempo 
mínimo na subcategoria anterior. Para se candida-
tar ao nível A2 será preciso, no mínimo, um ano 
na A1 sem nenhuma infração gravíssima ou ser 
reincidente em infrações graves nos últimos 12 
meses. O mesmo serve para mudar da A2 para 
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Editorial

Tensão absoluta é a condição que vivem os trabalhadores brasileiros. Pres-
tes a ser aprovada, as mudanças trabalhista e previdenciária trazem enorme 
prejuízo a classe trabalhadora. São direitos garantidos por Constituição que 
estão descendo ladeira abaixo, enquanto o nível de corrupção atinge patamar 
incompreensível. Lamentável isso. Pior é quando achamos que nada mais 
pode nos surpreender e aparecem denúncias, flagrantes e até prisões. Bom 
para o Brasil, mas ruim para a sociedade, que paga um alto preço por tudo 
que acontece. Precisamos reverter isso logo e rápido, caso contrário, a queda 
no precipício pode não ter fim.

Identidade única terá RG, CPF, 
Título de Eleitor e CNH em um documento

Deputados federais querem mudar 
CNH criando subdivisões

a A3. No caso de mudança ou adição de categoria 
deve ser realizado todo o curso de formação, com 
curso em circuito fechado antes de prática em vias 
públicas. Além disso, o exame deve corresponder a 
dificuldade de cada subcategoria.

Você pode mandar sua opinião sobre 
o assunto para o autor do projeto, o 
deputado federal Ronaldo Fonseca.

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Gabinete: 223 - Anexo: IV 
Telefone: (61) 3215-5223 - Fax: 3215-2223
CEP: 70160-900 - Brasília - DF
dep.ronaldofonseca@camara.leg.br

Boato no Whatsapp diz que uso de viseira fumê 
ou espelhada será proibido

PL 1171/2011 quer obrigar 
motociclista usar joelheiras, 
cotoveleiras, botas e coletes 

infláveis

Sindicato realiza eleição

Boato no whatsapp diz que motociclista de ca-
pacete com viseira que não seja transparente será 
multado a partir de maio. Parte disso é verdade, 
outra é boato. Não existe lei que proíba o uso de 
viseira  fumê, colorida ou espelhada durante o dia, 
mas ela é, sim, proibida à noite segundo norma 
que regulamenta o uso obrigatório do capacete. 
Além disso, já existe lei desde 2006. Evite multas, 
use os equipamentos de segurança sempre e de 
acordo com a legislação.

O deputado federal Carlos Zarattini “ressusci-
tou” o PL 1171/2011 que obriga o motociclista 
a usar todos esses itens ao pilotar motocicleta 
e apresentou no Plenário da Câmara dos Depu-
tados Federais Requerimento de Urgência pe-
dindo aprovação da lei. Porém, em Sessão De-
liberativa Ordinária, a Matéria não foi apreciada 
em face do encerramento da Sessão. O Jornal a 
Voz do Motoboy tentou contato com a assesso-
ria de imprensa da casa dos deputados e com 
o próprio Zarattini, mas não houve resposta. O 
SindimotoSP, em outras ocasiões já se mostrou 
contrário a esse absurdo porque atende inte-
resses que, com certeza, não são para proteção 
dos motociclistas profissionais.

Pela continuidade dos trabalhos realizados 
e busca de mais qualidade de vida para os 
motociclistas profissionais, a Chapa 1 forma-
da por companheiros motoboys, foi eleita 
para o mandato SindimotoSP 2017 - 2022. 
A campanha e a eleição foram realizadas 
em vários locais, além de ter edital veiculado 
conforme legislação vigente. Reeleito, o pre-
sidente Gil da Chapa 1, está empenhado em 
melhorar as condições de trabalho dos pro-
fissionais, buscar mais direitos e, junto com 
as autoridades públicas, desenvolver políticas 
públicas para o setor de duas rodas no esta-
do de São Paulo.

VEJA O QUE ELA DIZ:

Resolução 203 de 29 de setembro de 2006 do 
DENATRAN: 

Art. 3º. O condutor e o passageiro de motoci-
cleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e 
quadriciclo motorizado, para circular na via pública, 
deverão utilizar capacete com viseira, ou na au-
sência desta, óculos de proteção.

Art. 3º. - § 4º. No período noturno, é obrigatório 
o uso de viseira no padrão cristal.

Art. 3º. - § 5º. É proibida a aposição de película 
na viseira do capacete e nos óculos de proteção.

O Projeto de Lei que institui um único 
documento de identificação para os brasilei-
ros foi aprovado pelo Congresso Nacional e 
aguarda, em cárater de urgência, sanção ou 
veto do presidente Michel Temer. Tudo in-
dica que será sancionado e, RG, CPF, Título 
de Eleitor e CNH estarão num único docu-
mento de validade nacional. Porém, mesmo 
aprovado, o PL não estipula prazos para a 
implementação. O TSE estuda a possibilida-

de entre 2 e 4 anos. Poderão ter acesso aos 
dados os poderes Executivo e Legislativo da 
União, dos Estados e dos municípios (exce-
to as informações eleitorais), que poderão 
integrá-los às suas próprias bases de dados 
(exceto os biométricos). Os brasileiros em 
ordem com documentação e que não es-
tão com direitos suspensos por motivos de 
crime ou afins, terão prioridade. A emissão 
deverá ser gratuita.



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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Aplicativos tem relação de emprego segundo 
Procurador do Ministério Público

Trabalhadores de aplicativos no delivery fazem 
greve na Itália por direitos trabalhistas

Motociclistas que trabalham com aplicativos 
começam a se organizar em Londres

Dumping Social é prática comum nas 
empresas de aplicativo

Motociclistas de Minas Gerais fazem 
protesto contra empresas de aplicativo

Atualmente, empresas de aplicativo já estão sendo responsabilizadas em ações 
trabalhistas pelos danos sociais praticados contra trabalhadores no que denomina-
-se como “dumping social”, que, caracteriza-se pela adoção de práticas desumanas 
de trabalho, pelo empregador, com o objetivo de reduzir custos e aumentar lucros. 
Trata-se também de descumprimento aos direitos trabalhistas capaz de gerar um 
dano à sociedade ou trabalhador e constituir ato ilícito.

Em sentença sobre o assunto da 6ª turma do TRT da 15ª Região - Campinas, 
afirmou-se nos autos que “os direitos sociais são o fruto do compromisso firmado 
pela humanidade para que se pudesse produzir, concretamente, justiça social den-
tro de uma sociedade capitalista.” Para reforçar tese, juristas também afirmam que 
atos antissindicais praticados por essas empresas, bem como reiteradas reclama-
ções trabalhistas poderão ser classificados como danos sociais aos trabalhadores.

Sim, eles também querem seus direitos res-
peitados e disseram não para as empresas de 
aplicativo em manifestação recente. Assim como 
os companheiros de SP, os mineiros de Belo 
Horizonte querem valorização do profissional, 
direitos trabalhistas e respeito. Em outros países, 
trabalhadores de aplicativo tem se organizado 
para reivindicar seus direitos por essas empresas 
que só visam o lucro, deixando o prejuízo para 
os trabalhadores. O SindimotoSP solidariza-se 
com essa luta e oferece apoio irrestrito à causa.

A exploração das empresas de aplicativo no setor de 
motofrete está sendo discutida em todo mundo, inclusive 
no Brasil. Já existem evidências que as empresas que atu-
am na área precarizam as relações trabalhistas, exercem 
verdadeira “tirania” sobre os trabalhadores e, a liberdade 
ou altos ganhos que oferecem são na verdade, pura men-
tira. Veja o que o Procurador Regional do Trabalho do Cea-
rá Dr Gérson Marques, fala sobre o assunto:

Existem situações em que a relação de emprego é 
mascarada, configurando-se a fraude trabalhista previs-
ta no art. 9º da CLT.

Os trabalhadores não possuem CTPS assinada, não 
têm controle nem limite de jornada, responsabilizam-

Dentre várias queixas dos trabalhadores italia-
nos, a principal foi que a empresa Foodora depois 
de ter atraído milhares para o sistema App, mudou 
a forma de pagamento fixo prometido e passou a 
pagar só a cada delivery (você já ouviu essa histó-
ria?). Acredite, isso não é mera coincidência com 
o que está acontecendo com os trabalhadores de 
aplicativo no Brasil. Todas as empresas de app se-
duzem o trabalhador e, quando dentro do sistema, 
ela domina. Insatisfeito é excluído sumariamente. 

Veja algumas situações absurdas da em-
presa de app na Itália

Em Londres, os “bicos” de entrega rápida vem se 
expandindo rapidamente, em especial com a entre-
ga de comida em marmitas. A Deliveroo é uma das 
maiores empresas, com milhares de ciclistas e moto-
ristas espalhados pela cidade. Essas plataformas de 
entrega de comida atuam como um intermediário 
entre os restaurantes e consumidores, terceirizando o 
trabalho de transportar a comida. 

Isso, num primeiro momento mantém os custos 
baixos para a empresa que vende os serviços, porque 
só precisam pagar os salários , sem precisar oferecer 
férias remuneradas, 13°, auxílio doença e outros direi-
tos. Deixar os trabalhadores sem vínculos é algo que 

-se pelos próprios acidentes, não tem seguro social 
nem seguro de vida. Vivem cada dia trabalhado sem 
futuro de outro progresso ou de garantia previdenciária.

As empresas contratam os trabalhadores sob a mo-
dalidade de contrato de prestação de serviços, uma evi-
dente ludibriação da legislação obreira.

As próprias empresas emitem as ordens de serviços, 
repassando-as aos trabalhadores em relação comercial 
direta com os clientes, onde o trabalhador é mero “ter-
ceirizado”. Neste contexto, a empresa de startup não é 
intermediária (como alega) porque ela é quem desen-
volve e explora a atividade econômica final, consistente 
na prestação de serviços.

• Criou contratos com os entregadores (tam-
bém considerados autônomos) que permitiu 
evitar cumprimento de leis trabalhistas.

• O lucro absurdo que tiveram com os traba-
lhadores semi-escravos rendeu uma venda de 
milhões de euros da marca Foodora para um 
grupo de investidores.

• A Foodora se recusou a conversar com o 
sindicato escolhido pelos próprios trabalhado-
res para representá-los.

• A prefeitura das cidades chamaram a Foo-
dora para reunião, mas a empresa não compa-
receu.

combina perfeitamente  com o marketing das empre-
sas: startups espertas que estão re-transformando o 
trabalho. Todavia, por trás das propagandas e das altas 
de investimento, a realidade é diferente.

Em agosto do ano passado, a Deliveroo mudou a 
forma de remuneração dos trabalhadores: de 7 eu-
ros por hora mais 1 euro por entrega, procedimento 
este que é inferior ao salário mínimo no Reino Unido, 
passaram a pagar só 3,75 por entrega. A exclusão do 
pagamento por hora muda significativamente os ris-
cos para os trabalhadores, porque se houver menos 
pedidos, eles não vão receber. Os trabalhadores se 
mobilizaram através de redes sociais e WhatsApp re-

O valor dos serviços é gerado pelo aplicativo, contro-
lado pela empresa que fornece o serviço.

Determinadas empresas exigem exclusividade 
do trabalhador gerenciando-o e monitorando suas  
entregas.

Na defesa dos direitos trabalhistas, O Dr Gerson ain-
da diz que os sindicatos podem sim, adotar as provi-
dências que entendam necessárias.

O SindimotoSP continuará insistindo e reivindicando 
os direitos dos trabalhadores motociclistas do aplicativo 
e na luta por garantias e melhora do exercício da profis-
são nesse questão.

O que os trabalhadores reivindicaram nas 
paralisações que fizeram

• Abolição do contrato de “colaboração temporária”.
• Introdução de contrato flexível de meio-período.
• Salário básico (7,50 euros por hora) com bônus va-

riável (1 euro por entrega) + Pagamento por entrega.
• Não retaliação ou punições disciplinares aos tra-

balhadores em luta.
• Um canal formal e direto de comunicação com 

o empregador.
• Na Itália, o Ministério do Trabalho e as prefeituras 

se mostraram solidários aos trabalhadores e ten-
tam encontrar soluções para as divergências.

latando a questão em diferentes pontos onde ficavam 
os trabalhadores. Esses pontos, determinados por um 
algoritmo, ficam perto de restaurantes populares e 
têm como objetivo reduzir o tempo das corridas, mas 
também deram a oportunidade para que os trabalha-
dores se conhecessem e começassem a se organizar. 
A Deliveroo aprendeu a lição do jeito mais duro atra-
vés de uma mega paralisação que começou tímida, 
mas tomou força e ganhou, inclusive a simpatia da 
população. A situação foi revertida e a empresa teve 
que rever métodos, conceitos e até “voltar atrás” em 
decisões como voltar com a forma de pagamento  
anterior.
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Na reunião com o Procurador do Ministério Público do Trabalho Dr. Rodrigo de Lacerda Carelli, os sindicatos mostraram 
o sistema de escravidão e precarização das relações de trabalho que as startups estão criando em pleno século 21.

Na Ata de Audiência a magistrada diz que a 
Rapiddo “reconheceu a prestação do serviço”, 

e coube a empresa provar que foi de forma 
autônoma, sem vínculo empregatício, 
mas ela não provou seus argumentos.

SindimotoSP e SindimotoRJ denunciam no MPT empresas de APP

Loggi destitui  comitê de motociclistas sem explicações convincentes

Rapiddo é condenada pela Justiça do Trabalho
A juíza concluiu que havia sim fiscalização 

dos serviços prestados bem como punição 
pela Rapiddo, caracterizando assim subor-
dinação entre motociclista e empresa, que o 
motociclista ficava a disposição da Rapiddo, 
configurando habitualidade na prestação de 
serviços, que pelo fato da Rapiddo ter como 

Em audiência de mais de duas horas, o SindimotoSP 
e o SindimotoRJ explicaram ao Procurador do Trabalho 
do Ministério Público do Trabalho - Titular da 1ª Região 
/ Rio de Janeiro e componente do Grupo de Estudos 
do Ministério Público do Trabalho instituído pela CONA-
FRET (Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes 
nas Relações de Trabalho) Dr. Rodrigo de Lacerda Ca-
relli, o caso dos trabalhadores explorados na condição 
de micro-empresários pelas empresas de aplicativos 
no setor de motofrete.

Diante da expansão do modelo de negócio das em-
presas de aplicativos de motofrete para além da cidade 
de São Paulo, também se fez presente o representante 
do Sindicato dos Motoboys do Rio de Janeiro, pois as 
empresas Rapiddo e Loggi já estão oferecendo seus 
serviços na cidade, exatamente com as mesmas práti-
cas realizadas aqui em São Paulo. Assim, ficou definido 
pelo Procurador que estas questões serão submetidas 
ao Grupo de Estudos, que também se dedicará a ques-
tão da fraude trabalhista das empresas de aplicativos 
de motofrete agora em âmbito nacional.

A empresa Loggi, que domina e explo-
ra o motofrete em São Paulo, destituiu o comi-
tê de trabalhadores motociclistas que o Ministé-
rio Público do Trabalho de São Paulo (MPT-SP) 
solicitou para resolver questões trabalhistas. A empresa 
foi denunciada na época, pelo SindimotoSP que rece-
beu milhares de trabalhadores insatisfeitos com as ar-
bitrariedades e promessas não cumpridas pela Loggi. 
Além disso, segundo trabalhadores que alegam as situ-
ações acima, a Loggi precariza as relações trabalhistas 
e persegue quem se opõe as exigências da empresa, 
desligando o trabalhador da plataforma. O Sindimo-
toSP vem denunciando a Loggi sistematicamente e 
não entende porque o MPT-SP e TEM tem demorado 
para reverter o caso a favor do trabalhador.

ramo a entrega de produtos, ela deve possuir 
em seu quadro trabalhadores contratados para 
essa finalidade, seu objeto fim e que, por fim, 
a fraude da Rapiddo fica explícita quando sua 
testemunha disse que ointento da empresa é 
somente lucro, sem se expor a qualquer risco 
em relação ao negócio.

Presidente Gil (SindimotoSP)  e Presidente Tob do 
SindimotoRJ (lado esquerdo do Gil), companheiros 

do SindimotoRJ e SindimotoSP.

Na reunião estavam (da esquerda para à direita): 
Marcelo Souza Matos (representante Diretor 
SindimotoRJ), o Dr Geraldo Henrique Ferreira 

(SindimotoRJ), Rodrigo de Lacerda Carelli (Procurador 
do Ministério Público do Trabalho da 1ª Região - Rio 

de Janeiro), o Dr Alex dos Santos Silva (Departamento 
Jurídico SindimotoSP), Gilberto Almeida dos Santos 

(Presidente do SindimotoSP) e Rodrigo Silva (Diretor 
de Relações Institucionais do SindimotoSP).

Também foi observado pelo Procurador que a práti-
ca dos incentivos concedidos por estas empresas, além 
de criar uma situação de dependência para o trabalha-
dor, que se vê obrigado a ficar disponível cada vez mais 
em tempo maior, também expõe a vida deste ao risco 
previsto tanto na CLT (periculosidade), quanto na Lei 
12.436/2011.

O Ministério Público do Trabalho - SP recebe 
SindimotoSP e trabalhadores em reunião 

depois de manifestação.

SindimotoSP reúne trabalhadores e Loggi na Delegacia 
Regional do Trabalho - Ministério do Trabalho.

Depois dessa reunião, o presidente Gil informa aos 
companheiros que ficou acertado a constituição 

do comitê, inclusive com a concordância da Loggi, 
porém, com o passar do tempo, segundo os 

trabalhadores, a empresa começou perseguir quem 
fizesse reivindicações, exigir mais e não cumprir com 

o prometido, até extinguir de vez o comitê.

RETROSPECTIVA - entenda o caso

Trabalhadores motociclistas descontentes procuram o 
SindimotoSP para intermediar o conflito.
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É assustador o que se vê no trânsito hoje em dia

Vamos melhorar a rotina do trânsito?

Constituição Federal, STF e Código Civil impedem apreensão em 
blitz de veículo com tributos atrasados, como o IPVA, por exemplo

Vamos chamar de psicopatias ou sociopatias 
o Transtorno de Personalidade Antissocial. Nessa 
condição nosso motorista vê as pessoas como ob-
jeto. Ele é consciente, sabe o que está fazendo, 
nunca identifica seu erro. Isso não tem cura, é um 
processo crônico, evolutivo. Ele é capaz de atrope-
lar um pedestre, dar uma fechada num outro veí-
culo causando dano pessoal e material e nem se 
importar com isso. Nunca sente remorso dos erros 
e absurdos cometidos. É avesso a vida associativa. 
O raciocínio, razão, emoção são nulos.

Os loucos são tratáveis. São inconscientes, 
não têm razão e são afogados por excesso de 
emoções. Existem ainda os distúrbios compor-
tamentais ou comportamento antissocial gera-
dos pelo uso do álcool e drogas de maneira 
isolada ou crônica. Álcool e drogas atuam no 
cérebro alterando funções cognitiva (atenção, 
concentração, raciocínio, vigília), motora (re-
flexos, movimentos coordenado) e sensório 
perceptivo (tato, audição, visão). Tanto um 

Passar muito tempo no trânsito durante os ca-
minhos diários de casa, trabalho ou escola tem 
se tornado cada vez mais comum na rotina de 
motoristas das grandes cidades. E o que poderia 
ser um período tranquilo na direção, muitas ve-
zes se torna desgastante, e, pior, aumentam as 
chances de conflitos com outros motoristas ou 
pedestres. Mas sempre é possível tornar o trân-
sito um local com menos estresse. Por isso, se-
paramos algumas dicas que deixarão sua rotina 
mais leve. 

Já notou como o número de automóveis 
aumentou nos últimos anos? Ok, não precisa 
ser especialista para observar isso. Segundo 
o portal de notícias G1, em 2014, existia um 
carro a cada 4,4 habitantes no Brasil. Imagina 
como a pressa pode tornar difícil a convivência 
entre todos esses veículos no trânsito? Plane-
jar o trajeto com antecedência ajuda a ganhar 
tempo e aí não custa nada oferecer passagem 
para quem estiver atrasado, né? Sem contar 

Mas não é isso que acontece em alguns Esta-
dos brasileiros que adotam a prática da apreen-
são de veículo com impostos atrasados, como o 
IPVA, para “pressionar” o cidadão a pagar os tribu-
tos devidos. O Estado condiciona a liberação do 
Licenciamento somente com a quitação de todos 
os débitos do veículo. Daí o fato de se fazer a blitz 
para apreender o veículo não pelo atraso do IPVA, 
mas do Licenciamento.

A Constituição Federal - que é a Lei Maior - 
acima inclusive do Código de Trânsito Brasileiro, 
informa o seguinte no Art. 150: Sem prejuízo de 
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios. IV – utilizar tributo com efeito 
de confisco.

como outro agem deprimindo o sistema ner-
voso central. Provocam distúrbios comporta-
mentais, geram fatos policiais e impreguinam 
o nosso trânsito. Temos ainda, indivíduos por-
tadores do Transtorno Explosivo Intermitente 
(TEI). São aqueles chamados de Pavio Curto. 
Trata-se de um quadro psiquiátrico em que o 
indivíduo perde a estribeira, perde a tranquili-
dade e parte para o ataque.

Faz escândalo, berra, grita, xinga, faz ameaças, 
é capaz de destruir objetos, bater no veículo que 
supostamente lhe incomoda sendo capaz de sal-
tar e agredir fisicamente ou através do que ti-
ver nas mãos. Torna-se elemento extremamente 
perigoso porque não tem limites. Naquele mo-
mento se acha pleno de razão. São esses que 
intimidam as pessoas no trânsito. O quadro apa-
rece de maneira súbita, inesperadamente diante 
do que julga ter sido agredido, ultrajado, explode 
com esse distúrbio tornando-se extremamente 
perigoso diante do que julga ser o seu algoz.

que boas ações são sempre retribuídas.
A qualquer momento, algum evento inespera-

do pode acontecer. Se precisar resolver a ques-
tão com outro motorista, o ideal é evitar desen-
tendimentos, manter a calma e procurar uma 
forma de conversar em outra hora.

A paciência é sempre bem-vinda nas vias. É 
recomendável ter calma com idosos, conduto-
res com pouca experiência e pessoas com ne-
cessidades especiais. Essa prática contribui para 
tornar a rua um lugar mais acessível e tranquilo 
para todos!

Evitar estacionar em cima da faixa de pedes-
tres ou bloquear cruzamentos também ajuda a 
manter a harmonia no trânsito.

Mas não são só os motoristas que podem ter 
boas atitudes. Os pedestres também podem co-
laborar. Usar as passarelas, respeitar o sinal ver-
melho e atravessar a rua na faixa são atitudes 
que demonstram respeito com todos e evitam 
dores de cabeça.

O Supremo Tribunal Federal já tratou des-
sa questão e reitera que é inconstitucional o 
Estado apreender bens com o fim de receber 
tributos(Súmulas 70, 323 e 547 DO Supremo 
Tribunal Federal).

E o Código Civil também trata do assunto no 
Art. 1.228 dizendo que oproprietário tem a fa-
culdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o di-
reito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. O direito à 
propriedade é sagrado, não podendo ser usurpa-
do por ninguém, nem mesmo pela administração 
pública.

Percebe-se que a crise financeira que passa o 
Brasil tem feito muitos companheiros atrasarem 
pagamentos, com o IPVA, mas estes fazem uso 

Interessante que após o fato demonstra vergo-
nha, arrepende-se e julga-se culpado.

Esse é o inimigo que mais vemos presente no 
dia a dia do nosso trânsito, que gera violência, 
agressões e desencadeia a Fúria no Trânsito.

É o elemento que sempre está na defensiva e 
repentinamente, quase sempre sem motivo mais 
justo, parte para o ataque enfurecido, dá fechada, 
joga o farol alto, cola na traseira, tornando-se um 
invasor da tranquilidade e do espaço alheio.

Fatores biológicos, psíquicos, sociais e ambien-
tais são os desencadeantes desse transtorno.

Há necessidade de se buscar auxílio psicológi-
co e psiquiátrico por conta própria e muitas vezes 
por orientação da família que teme os momentos 
mais agudos das crises. Não podemos e não de-
vemos deixar tais quadros evoluírem e levarem 
os portadores a conflitos no trânsito que podem 
chegar à prisão ou morte.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior 

A Seguradora Líder-DPVAT é responsável por 
fazer a gestão do Seguro DPVAT, um seguro 
social que ampara as vítimas de acidentes de 
trânsito no momento em que as despesas au-
mentam por conta do acidente. Contribui tam-
bém para reduzir os custos com acidentes de 
trânsito do país. Isso porque metade do que é 
pago pelos donos de veículos é destinado ao 
SUS (45%) para atendimento às vítimas de 
acidentes na estrada e ao Denatran (5%), para 
campanhas educativas. Os outros 50% são usa-
dos para indenizar motoristas, passageiros ou 
pedestres vítimas de acidentes de trânsito, em 
três tipos de cobertura: reembolso de despesas 
médicas e hospitalares,  invalidez permanente 
e morte.

Com essa atitude, a Seguradora Líder-DPVAT 
cumpre um importante papel social. Ela ajuda 
as pessoas, já que todos os brasileiros estão co-
bertos em casos de acidentes de trânsito, e o 
país, com a redução dos gastos do governo.

da motocicleta para o sustento. Assim, entende-
-se que o SindimotoSP não incentiva que o tra-
balhador ande irregular com sua documentação, 
pelo contrário, mas, pede que as autoridades go-
vernamentais criem políticas públicas para solu-
cionar o problema do pagamento atrasado e não 
a retirada da fonte de sustento do motociclista 
profissional, que é a motocicleta.

Caso isso aconteça com o trabalhador moto-
ciclista, ele pode procurar seus direitos com re-
cursos ou advogado de confiança, ressaltamos 
porém, que o melhor mesmo é manter os docu-
mentos em dia para evitar problemas, até porque, 
documentos irregulares, em caso de acidente, 
você pode até estar com a razão, mas perde seus 
direitos pelas irregularidades.
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Uma demonstração de força outra de indignação. É assim que o sindicato dos motociclistas profissionais 
de São Paulo deixou seu recado nas ruas de São Paulo ao dizer não para o governo federal

Contra as reformas da previdência e trabalhista 
SindimotoSP reúne 5 mil motociclistas profissionais em 

manifestação que terminou na frente da UGT

Com palavras de ordem, todas as centrais sindi-
cais e bases se mobilizaram no Brasil, impulsionando 
grande paralisação das atividades em manifestações 
de protesto contras as prejudiciais reformas do go-
verno brasileiro que atinge o trabalhador brasileiro. 
Os principais setores econômicos do país, como mo-
tofretistas, bancários, transportes urbanos, fábricas, 
comércio, construção civil, prestadores de serviços, 
escolas, órgãos públicos, bancos, portos e outros, 
cruzaram os braços. A paralisação também contou 
com o apoio de movimentos sociais, de entidades 
da sociedade civil como a CNBB, a OAB, o Ministério 
Público do Trabalho, associações de magistrados e 

advogados trabalhistas, integrantes do movimento 
sindical internacional, e ainda, com a simpatia po-
pular.

No caso do motofrete, o SindimotoSP com apoio 
irrestrito da UGT participou da greve geral e levou 
quase 5 mil motociclistas insatisfeitos para às ruas 
no pico do ato, além de outros sindicatos do se-
tor de duas rodas de várias cidades. A concentra-
ção dos motociclistas começou na sede do Sindi-
motoSP para, em seguida, a manifestação passar 
pelas principais vias de SP terminando na frente da  
sede da UGT.

O ato serviu para dizer não as reformas traba-
lhistas e previdenciárias que o governo federal quer 
empurrar “goela abaixo” para todos os trabalhadores 
brasileiros. As Centrais Sindicais realizaram em con-
junto o grande ato no dia 28/5/2017 (sexta-feira) 
em todo Brasil. O SindimotoSP entende que as mu-
danças prejudicam o trabalhador motociclista e pre-
tende participar de mais atos como esses.

 Também participaram do ato, presidentes e repre-
sentantes de sindicatos de diversas categorias, como 
Padeiros, Siemaco, SINCAB, Sinthoresp, Comerciá-
rios de São Paulo e Franco da Rocha, Fecomerciários, 
Coletores, entre outros

“É importante mostrar que a UGT 
agrega as principais categorias de 

trabalho, sem as quais o País pararia. 
São Paulo, por exemplo, não 
funcionaria sem os motoboys. 

São eles que transportam 3,5 milhões 
de correspondências na cidade por dia, 

atendendo todo o setor produtivo.”
Canindé Pegado 

secretário Geral da UGT

“O Governo Federal não pode fazer 
o que deseja e não querer dialogar 

com os maiores prejudicados: 
os trabalhadores brasileiros. 

Não vamos aceitar e creio que 
todos, juntos, podemos fazer 

a diferença.”
Gil - presidente SindimotoSP

“Esta manifestação tem como 
objetivo único e concreto a defesa 

dos direitos da classe trabalhadora. 
A população está descontente com 

este verdadeiro massacre aos direitos 
sociais pretendido pelas propostas de 
reformas. O governo não vem fazendo 
seu dever de casa para superar a crise 
política e econômica do Brasil. Temos 
que protestar, pois não aceitaremos 

nenhum direito a menos”.
Ricardo Patah

presidente nacional da UGT




