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Ministério do Trabalho apresenta
nova proposta de periculosidade
O Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) formado
por sindicalistas, empresários e governo federal
avaliam documento que poderá alterar texto
original de pagamento do benefício a motociclistas
profissionais.

Encerrado Maio Amarelo com saldo positivo
Ação educativa foi gratuita e aconteceu no Maio Amarelo para conscientizar motociclistas
sobre segurança no trânsito, além de revisar 21 itens de segurança da motocicleta.
Os participantes ganharam troca de óleo e diversos brindes.
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Lei do Baú - Carta aberta aos
motociclistas. Porque o SindimotoSP
é contra a fiscalização
O SindimotoSP é veementemente contra a ação da Polícia Militar em
fiscalizar a Portaria 60/17 que exige autorização dos órgãos de trânsito para
uso de baú, que agora, depende de Emissão de Certificado de Segurança
Veicular para transporte remunerado, onerando o trabalhador com mais um
gasto financeiro.
Vale lembrar que para o transporte remunerado existem várias exigências
como a Lei Federal 12009 e a Lei Municipal (SP) 14491 que obrigam, entre
outras situações, uso de antena corta pipa, protetor de pernas, placa vermelha, Condumoto, colete refletivo etc.
Porque então cobrar apenas o baú?
Diante disso e da atual situação do país que passa por severa crise econômica, desemprego no setor de motofrete etc, a PM não pode prejudicar
milhares de trabalhadores por conta de um detalhe que sequer coloca em
risco a segurança do motociclista, até porque, os baús, bauletos etc, já são
aprovados pelo Inmetro e não colocam à vida de ninguém em perigo.
Portanto, o SindimotoSP, na legítima defesa do trabalhador motociclista já
enviou ofícios para os Comandos Gerais da Polícia Militar, Polícia Rodoviária,
Secretaria de Segurança Pública e até para o governador Geraldo Alckmim
solicitando o FIM IMEDIATO desse tipo de fiscalização.
Entendemos que o caminho é a regulamentação, mas não essa fiscalização sem pé e sem cabeça, inclusive porque há um entendimento do SindimotoSP com o governo estadual para que haja cronograma estabelecido
pelo Detran para início da fiscalização, orientando municípios e motociclistas
profissionais sobre o assunto.
O SindimotoSP ressalta que esgotará todos os recursos legais e que, se
não houver acordo, sairá para as ruas numa grande manifestação.
O SindimotoSP afirmas também que é solidário aos motociclistas que
estão em redes sociais se organizando para passeatas, mas afirma que não
tomará medidas drásticas enquanto houver meios para resolver a questão
e, caso tome, avisará nos meios de comunicação oficial do sindicato.

SindimotoSP e Simpi fecham
Convenção Coletiva 2017/2018
do Setor Diferenciado

O SindimotoSP fechou mais uma Convenção Coletiva, dessa vez
com o Simpi. A convenção atende os trabalhadores motociclistas do
Setor Diferenciado (pequenas e micros indústrias de artesanato de
SP). O ajuste foi de 6%. O piso mínimo para motociclista passou
de R$ 1.315,93 para 1.394,88. Já o atualizado para ciclista ficou em
R$ 1.259,28 e para administrativo R$ 1.394,88. O ponto passou para
R$ 10,66, o aluguel da moto para R$ 747,19 (até 120 km por dia ou
2520 km por mês. O excedente na kilometragem ficou em R$ 0,25
por km rodado. O VR foi para R$ 23,85 por dia e a cesta básica para
R$ 95,40. Os valores estão em vigor e passam a valer a partir de 1° de
maio com validade até 30 abril de 2018.
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SindimotoSP e Sedersp fecham
Convenção Coletiva 2017 – 2018
MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PVR
ALUGUEL DA MOTO

VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE
ALUGUEL DE MOTO

Valores em R$
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)

CICLISTA
DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
ALUGUEL DA BIKE
EXCEDENTE
ALUGUEL DA BIKE

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)

4,05

4,05
3,6
1,0

DEPOIS
%
1.213,64
4,05
Até 80 km p/dia ou
até 1760 Km p/mês:
395,55
4,05
Acima de 1.761 Km:
395,55 + 0,22
(POR Km EXCEDENTE)

Valores em R$
DEPOIS
1.394,88

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PVR
ALUGUEL DA MOTO

ANTES
1.315,93
394,77

VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE
ALUGUEL DE MOTO

14,00
64,00
Acima de 120 Km p/
dia ou acima 2.520 KM
p/mês:
(POR KM EXCEDENTE)

Até 120 km por dia ou
2.520 Km por mês:

%
6
418,46
6
10,66
6
Até 120 km por dia 6
ou 2.520 Km por mês:
747,19
23,85
6
95,40
6
Acima de 120 Km p/ 6
dia ou acima 2.520 KM
p/mês: 0,25
(POR KM EXCEDENTE)

Valores em R$

CICLISTA
ANTES
1.188,00

DEPOIS
1.259,28

%
6

Valores em R$

ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO

%
4,05

Valores em R$

MOTOFRETISTA

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO

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)

ANTES
1.315,93

DEPOIS
1.394,88

%
6
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Lembramos que nessa época, ano passado, o Brasil estava em crise com
o impecheament da agora ex-presidente Dilma Roussef. Hoje, passado nem
tanto tempo assim, estamos as vistas de outro, o de Michel Temer. Quanta
insegurança e pessimismo reinam nas ruas de todo Brasil com isso? Difícil
saber, mas fácil averiguar apenas olhando quantas pessoas estão desempregadas e o setor em crise com empresas fechando e direitos sendo retirados
tanto na reforma da previdência quanto das leis trabalhistas. Parece que o
país está em um grande retrocesso e sem chance de sair do buraco diante da
denúncias cada vez mais contundentes. Bem, só podemos esperar e torcer
para que as coisas melhorem e possamos respirar aliviados.

Quem faz tudo pra ontem,
não pode deixar
o curso pra amanhã.

Curso Obrigatório
de Capacitação
para Motofretistas
Vagas gratuitas oferecidas pelo
Governo do Estado de São Paulo.

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

Af.25x39cm_motofretista_curso.indd 1

22/01/16 11:43
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Ministério do Trabalho apresenta
nova proposta de periculosidade
O Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) formado por sindicalistas, empresários e governo federal avaliam documento
que poderá alterar texto original de pagamento do benefício a motociclistas profissionais.

Na 1ª reunião o SindimotoSP bateu de frente
com empresários e governo federal e defendeu
o pagamento integral para os motociclistas que
exercem atividade profissional com motocicleta.

Em outra reunião, quando os empresários tentaram limitar o pagamento, o SindimotoSP e outros
sindicatos de motofrete do Brasil também disseram não e se posicionaram contra à proposta.

O texto do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) está mais conciso do que os anteriores e foi
elaborado tendo em conta as manifestações recorrentes das bancadas dos sindicalistas e empresários,
tendo como mediador o governo federal que levou
em conta, tanto a representatividade dos empregadores quanto empregados que sempre basearam seus
argumentos na legalidade para guiar os trabalhos da
regulamentação. Desde o ano passado as discussões
vem sendo moderada pelo governo federal que busca entendimento entre sindicatos patronais e laborais.

motoboy e de motofrete” pela expressão “trabalhador em motocicleta” a fim de não abordar categorias
específicas de trabalhadores, justamente, nos termos
do Parecer do Relator do Projeto, Deputado Federal
Vitor Paulo, de dezembro/2013, “para não cometer
injustiça a uma categoria que, embora esteja sujeita
às mesmas condições de periculosidade, não seria
contemplada em face da restrição legal.” Este texto
final da CCJC foi aprovado em 01/04/2014, tendo
originado a Lei nº 12.997, publicada em 20 de junho de 2014. Assim, para preservar a vontade do
legislador, entendeu-se inviável a adoção de relação
de atividades na regulamentação do Ministério do
Trabalho.

SINDIMOTOSP DEFENDE
PAGAMENTO INTEGRAL
No que se refere à proposta elaborada pelos empregadores na primeira reunião do GTT, o MTE não
viu como adequada, já que restringia o pagamento
de adicional pela atividade desempenhada. Para o
Ministério, tratava-se de restrição da vontade do legislador. A consulta, num primeiro momento, ao trâmite
legislativo do projeto de lei permitia verificar que inicialmente o Projeto de Lei do Senado nº 193/2003,
de autoria do senador Marcelo Crivella, fora concebido com redação para considerar perigosas expressamente as atividades de mototaxista, de motoboy e
de motofrete, bem como o serviço comunitário de
rua nos termos da Lei nº 12.009, de 29 de julho de
2009. Na Câmara dos Deputados, o referido projetou tramitou sob o nº 2865/2011, onde, na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP), retirou-se a referência ao serviço comunitário de rua, vez que o art. 3º da Lei n.,º 12.009, que
instituía esse serviço fora vetado pelo Poder Executivo
quando da sanção da referida lei.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), houve a substituição de “mototaxista,

EMPRESÁRIOS QUEREM DIMINUIR
DIREITOS GARANTIDOS NA
LEI DA PERICULOSIDADE
Já no que tange à outra proposta dos empresários
apresentada, também foi considerada como criadora de impedimento não constante na lei aprovada
em 2014, já que restringia o pagamento de adicional
pela localidade em que a atividade era desempenhada: considerou-se a baixa incidência de acidentes
em municípios com menos de 600 mil habitantes
como fator de exclusão do direito de percepção de
adicional de periculosidade. Assim, não foi possível
como estabelecer essa restrição uma vez que mesmo nesses municípios a exposição ao risco persiste
em razão do desenvolvimento da atividade, ainda
que com uma taxa de incidência menor.
GOVERNO FEDERAL TAMBÉM
SE POSICIONA
Nessas reuniões, também a proposta com lista de

A última reunião do GTT para Revisão do ANEXO
5 da NR-16 PERICULOSIDADE nas atividades em
motocicletas aconteceu no início de maio na Sala
de Reuniões da Secretaria Executiva Ministério do
Trabalho e Emprego - Distrito Federal.
atividades trazida governo federal na 4ª reunião do
GTT, usando a mesma régua da legalidade, mostrou-se inadequada, por consenso entre os todos integrantes.
Da mesma forma, o pleito apresentado pela bancada dos empregados na quinta reunião, onde mais
uma vez se procurou detalhar as atividades exercidas,
acabou escapando ao critério da legalidade que se
busca obedecer. Igualmente, para respeitar o critério
legal, não seria possível ampliar o escopo da lei ao
considerar como perigosas atividades laborais com
utilização de “motocicleta, motoneta, ciclomotor ou
veículo elétrico”. O texto da lei considera perigosas as
atividades de trabalhador “em motocicleta”. Para uma
eventual ampliação no tipo de veículo utilizado, seria
importante edição de novo diploma legal, já que, à
luz do texto estrito aprovado no Congresso Nacional,
tal extrapolação não encontra guarida.
NOVA PROPOSTA TEM
CONSENSO DE TODOS
Por fim, apresentou-se um critério, já aprovado de
forma tripartite para o Anexo 4 (Atividades e Operações Perigosas com Energia Elétrica) da própria NR
16, que, em seu item 3 estabelece um critério para
o pagamento do adicional em casos de trabalho não
contínuo em condições de periculosidade.
Diante dos argumentos apresentados, uma regulamentação concisa e direta e concentrada nos limites da lei pareceu ser a solução mais adequada para
se estabelecer um consenso e evitar que o Governo,
diante do tempo já despendido e de uma falta de
sintonia - que acredita-se superada, seja obrigado a
promover o arbitramento ou prolongamento da situação. Abaixo veja proposta apresentada que poderá
por fim à discussão.

Aproveitando mudanças que ocorrerão na aposentadoria
SindimotoSP quer incluir motociclista profissional na especial
Em 18 de junho de 2014, após
gestão contínua do SindimotoSP
junto ao governo federal, os motociclistas profissionais através da
aprovação da Lei Federal 12997 passaram a ter o
direito de receber o adicional de periculosidade de
30% no salário descrito na carteira profissional. Isso
foi considerado uma grande vitória pela categoria,

do sindicato que, através do benefício,
conseguiu aumento substancial para os
motofretistas. Logo em seguida a sanção
da lei, o Ministério do Trabalho e Emprego
publicou a Portaria MTE 1.565 de 13/10/2014
no Diário Oficial da União aprovando o anexo 5
da Norma Regulamentadora nº 16, alterando assim os ítens 16.1 e 16.3, tornando o adicional de

periculosidade obrigatório para os trabalhadores
com atividades laborais com uso de motocicleta.
Antes, durante e depois da aprovação da lei e da
portaria, o SindimotoSP não poupou esforços para
que esse benefício chegasse ao trabalhador motociclista. Agora, luta para que a aposentadoria especial de 25 anos já aplicada em outras categorias,
chegue também ao setor de motofrete.
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Encerrado Maio Amarelo com saldo positivo
Mais de 4 mil motociclistas estiveram no 20° Moto Check-up promovido pela Abraciclo com apoio do SindimotoSP

O 20º Moto Chek-up teve a participação do
SindimotoSP, da Abraciclo, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, da CET, e contou
também com a colaboração do Comando de Policiamento de Trânsito para facilitar o acesso dos
motociclistas que trafegavam pela marginal Tietê
na região da ponte Orestes Quércia (Estaiadinha),
no lado oposto ao Parque Anhembi, onde aconteceu o evento.
A atividade fez parte das ações do Maio Amarelo, movimento que aconteceu em várias partes
do mundo para incentivar a convivência entre os
modais de transporte e conscientizar as pessoas
sobre a importância de reduzir os índices de mortos e feridos no trânsito, além de contribuir para a
Década de Ação de Segurança no Trânsito 2011
-2020 da ONU (Organização das Nações Unidas).
O Moto Check-up é o maior programa setorial
de vistoria gratuita de motos e de conscientização
de trânsito na América Latina e chegou a edição

de número 20. Nessa última, mais de quatro mil
motociclistas levaram suas motocicletas para uma
avaliação. O volume de participantes só não foi
maior devido à forte chuva que atingiu São Paulo
no último dia do evento, 19, porém atendeu às
expectativas dos organizadores e apoiadores. “São
Paulo tem um número expressivo de motocicletas
e quem trafega por suas vias necessita de ações
de conscientização como a do Moto Check-up,
que contribuem para aumentar a segurança do
motociclista”, disse Marcos Fermanian, presidente
da Abraciclo.
O Moto Chek-up a várias edições conta com o
apoio do SindimotoSP que vê na ação uma forma
econômica dos motociclistas saberem se algum
item de segurança precisa ser consertado, além
de assistirem vídeos de segurança no trânsito. “Todas as ações para melhora no trânsito tem o apoio
do SindimotoSP e nossa participação irrestrita porque essa é uma forma de nós colaborarmos para

LIMITES DE VELOCIDADE,
QUEM É T P RESPEITA.

um trânsito mais seguro”, avaliou Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do sindicato dos
motoboys do Estado de São Paulo.
No local, além de serem atendidos com a checagem de 21 itens de segurança das motos, os
motociclistas tiveram a oportunidade de assistir
a demonstrações de como realizar corretamente
a frenagem e assistiram a uma palestra sobre pilotagem segura, com abordagens sobre “pontos
cegos” e dicas importantes para evitar acidentes.
Esta ação foi essencial para conscientizá-los sobre
a pilotagem responsável, sempre visando a segurança do motociclista.
O MotoCheck-Up é uma das ações que estão
sendo realizadas pela entidade neste mês em
função do Maio Amarelo. Durante este período, a
Abraciclo promove também outras atividades que
buscam a conscientização para a segurança do
motociclista, como blitzes educativas nas principais
vias que dão acesso às marginais Pinheiros e Tietê.

LEIS DE TRÂNSITO,
QUEM É T P RESPEITA.
#VEMSERT P

www.maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br

SINALIZE AO MUDAR DE FAIXA E
SEJA RESPEITADO.

NÃO PRECISA VOAR
#FICAADICA

EXCESSO DE VELOCIDADE
NÃO COMBINA COM RESPONSABILIDADE.

CELULAR AO DIRIGIR:
DEIXE ESTE PERIGOSO HÁBITO DE LADO.

CAPACETE COM VISEIRA FECHADA
E AFIVELADO NÃO SAI DA CABEÇA.

CONDUZA SUA MOTOCICLETA COM ATENÇÃO,
RESPEITANDO A LEGISLAÇÃO E A SUA VIDA.
www.abraciclo.com.br
@VemSerTopNoTransito
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Motociclistas profissionais dos APPs continuam reivindicando direitos
Os motociclistas profissionais que atuam no setor de motofrete por aplicativos continuam reivindicando seus direitos e através do Ministério Público
do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego
tentam reverter a precarização das relações trabalhistas que as empresas de aplicativo tem imposto
no setor de duas rodas. O SindimotoSP continua
intermediando a situação junto aos órgãos públicos
e buscando os direitos dos trabalhadores que são:
criação de um instrumento jurídico para regularizar
preço fixo por serviço, local de parada, km rodado e
tempo de espera; benefícios como café da manha,
almoço, no caso do Delivery, a noite janta; cesta

Dória fecha pista central da
Marginal Tietê das 22 às 5
da manhã para motociclistas
O SindimotoSP repudiou veementemente a atitude radical da
prefeitura de proibir o tráfego de motociclistas naquele horário
e local e solicitou reunião para tratar especificamente sobre
o assunto. No entendimento do sindicato é que motocicletas
devem entrar no Plano de Mobilidade Urbana e ter políticas
próprias que minimizem acidentes e não mais proibições.
O SindimotoSP não aceita tal medida e já está se mobilizando contra a proibição, que considera solução inadequada para os
motociclistas e que não diminuirão acidentes, mas atende o anseio de grupos elitistas e acaba sendo uma resposta para “calar” a mídia. Desde 2010 o trânsito de motos na expressa já é proibida.
O sindicato pede o fim das proibições e que a CET aponte estudos técnicos que de fato comprovem que os acidentes são culpa dos motociclistas
porque fica fácil só proibir e não desenvolver políticas públicas para motociclistas. O SindimotoSP já solicitou reunião específica parta tratar do assunto.

básica; aluguel de moto etc; fim do leilão de preços
entre as empresas de aplicativos; participação nos
lucros das empresas; espaço adequado para espera com água mineral, espaço para descanso, banheiro e local de refeição; limite de profissionais no
quadro de prestadores de serviço; valor repassado
ao motociclista profissional conforme tabela; desobrigação do uso de baú e jaqueta com identificação
das empresas que colocam em risco a segurança
do profissional; fim da pressão para entregas mais
rápidas; identificação do produto a ser entregue
para fim de roubo, perda ou danos e obrigação da
empresa em custeá-los.

O que alega o SindimotoSP
1. A nova gestão da prefeitura de SP insiste em erros cometidos por
outros prefeitos em não criar políticas públicas para motociclistas e,
sim, decidir pelo mais fácil e barato, que é restringir o direito desses
contribuintes (de IPVA, DPVAT, Licenciamento etc) de ir e vir.
2. A CET, mesmo com toda sua “experiência” não consegue (ou
não quer) encontrar soluções práticas e duradouras que venham
de encontro as necessidades dos motociclistas, que hoje chegam a
quase 2 milhões na capital.
3. A medida do prefeito nos pegou de surpresa e veio na “calada
da noite”, bem quando em reuniões entre SindimotoSP e prefeitura, havia entendimentos para busca de soluções eficientes, não
proibições ou restrições para o setor Duas Rodas, profissional ou
não.
4. A prefeitura não quer estudar profundamente o problema dos
acidentes envolvendo motociclistas e mostrar indicadores reais do
“porquê” deles acontecerem porque não quer “gastar dinheiro”
com esse assunto, porém, motociclistas continuam morrendo, infelizmente.
5. O SindimotoSP já mostrou ao prefeito João Dória sugestões
como a volta das motofaixas, a normatização e sinalização adequada do corredor virtual, campanhas educativas específicas para
motoristas e motociclistas, programa de prevenção de acidentes,
curso 30 horas de qualificação do Contran, entre outras, para diminuir acidentes.

O homem e a mulher na direção veicular. QUAL A DIFERENÇA?
Não só as diferenças físicas entre o sexo masculino e feminino justificam o desequilíbrio comportamental.
O metabolismo, a agilidade, os atos impensados, a pressa, a orientação espacial, a necessidade de impor condições,
de se julgar o dono do mundo são alguns fatores que dissocia o comportamento do homem e da mulher.
Diferenças comportamentais do universo
masculino e feminino fizeram com que pesquisadores da University of Virginia atrelassem o
fato a condições genéticas e a ação dos estrogênios. O hemisfério direito do cérebro é emotivo
e o esquerdo analítico. Na mulher parece haver
uma conexão maior entre esses hemisférios daí
talvez atitudes mais seguras, mais bem direcionadas, melhor analisadas. O cérebro masculino
é cerca de 10% maior que o feminino o que
não significa melhor desempenho intelectual já
que os testes de QI (Coeficiente de Inteligência)
são semelhantes.
Os homens são mais rápidos no raciocínio
matemático e espacial enquanto as mulheres
são melhores com as palavras, com as relações
humanas. Não temos dúvida que isso é uma
verdade. Julgamos o homem mais genérico,
pouco analítico e pouco emotivo nas atitudes e
execução de tarefas. Já as mulheres mais analíticas, detalhistas e emotivas executando tarefas
com prévio planejamento e segurança. Na dire-

ção veicular vemos esse comportamento presente. O homem ativo, austero, exigente, dominador, agressivo, imediatista, irritado enquanto
a mulher passiva, cautelosa, paciente, tranquila.
A agilidade, a pressa, muitas vezes a compulsão para velocidade são fatores presentes
no universo masculino. Daí podermos entender
que o homem na direção veicular tem todos
os componentes para a sinistralidade. Observe
que os acidentes são de médio a graves, quase
sempre com vítimas. Já com as mulheres temos mais frequentemente os acidentes leves,
sem vítimas, com pequenos danos materiais.
Quem seria o melhor motorista,
o homem ou a mulher?
Não tenho dúvida em afirmar que a mulher
desenvolve essa atividade com melhor habilidade e qualidade que o homem. Afirmo isso
tendo em vista a grande sintonia entre o hemisfério cerebral que é analítico e o que é emotivo,
daí existir contenções para execução de tare-

fa com risco. Ela é portadora de todo o perfil
ideal para execução dessa tarefa. Basta vermos
os dados estatísticos de acidentes de trânsito
que vamos concluir que a mulher é dotada de
características próprias para enfrentar a direção
veicular e o trânsito. É ela que mais respeita a
sinalização, raramente comete ato inseguro e se
sai muito bem diante de condição insegura. Já o
homem, de raciocínio rápido e com boa orientação espacial é capaz de exageros com relação
à agilidade, o respeito à sinalização, torna-se
mais competitivo, detém uma direção ofensiva
e chega ao acidente de média e grande proporção com muito mais facilidade. A mulher, pelo
que apresentamos é realmente mais lenta com
relação à orientação espacial, mas isso não desvaloriza a seguridade que ela porta e por isso a
caracterizo como uma excelente operadora de
máquina sobre rodas.
Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior
Diretor de Comunicação da ABRAMET
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SindimotoSP requisita total de
Condumotos e Licenças para o DTP
Para desenvolver e dar continuidade a ações de
regularização no setor de motofrete, o SindimotoSP
requisitou o total de Condumotos e Licenças Motofrete (placa vermelha) na capital paulista para o Departamento de Transportes Públicos (DTP). Na soma
geral, a cidade tem 26.464 Condumotos e 7.958
Licenças Motofrete.
Com os dados será possível também enfatizar
junto aos motociclistas profissionais, a necessidade
da regulamentação para o setor ser beneficiado com
mais políticas públicas ou isenções fiscais, por exemplo. Veja abaixo os números que, são baixos para um
serviço que oferece mais de 220 mil trabalhadores
só na cidade de SP.

CONDUMOTO
Ativo: 7.406 (Masculinos: 7.380 /
Femininos: 25 / Não informado: 1)
Bloqueado: 9 (Masculinos: 5 /
Femininos: 0 / Não informado: 4)
Cancelado: 5.090 (Masculinos: 696 /
Femininos: 4 / Não informado: 4.390)
Desativado: 13.959 (Masculinos: 12.289 /
Femininos: 53 / Não informado: 1.617)

LICENÇA MOTOFRETE
(PLACA VERMELHA)
Ativo: 5.427
Bloqueado: 1.552
Cancelado: 9.79
Desativado: 13.959

SindimotoSP e Sedesrp fecham
Seguro de Vida Complementar
No anseio por melhores condições de
trabalho para o motociclista profissional, o
SindimotoSP e Sedersp fecharam seguro de
vida complementar que cobre 24 hs por dia,
7 dias por semana, o motociclista profissional. A mudança está na Convenção Coletiva
2017/2018 - Cláusula 20 / § 1° e 2°, com
vigência de 02 /07/2017 a 30/04/2018.
Agora, ele também está de acordo com
a Lei Municipal 14.491, fiscalizada pelo Departamento de Transportes Públicos (DTP)

- Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes de SP, que não aceitará mais
apólices de seguro de vida de acidentes
pessoais tanto para trabalhadores em regime CLT quanto autônomos CCM/MEI. O
próprio DTP estará revisando as apólices
atuais para detectar irregularidades e punir
as empresas.
Os valores para Celetistas passam a ser R$
22.974,00 para morte natural ou acidental,
R$ 11.487,00 por invalidez e R$ 2.500,00

para auxílio funeral. Para autônomo CCM/
MEI o valor recebido será 3 vezes o valor do
DPVAT, ou seja, 40.500,00.
Todas as empresas devem seguir esse seguro, caso não o façam, recebem multa de
R$ 200,00 por mês trabalhado (R$ 2.400,00
- valor máximo) e, no caso de sinistro, 3 vezes a importância estipulada nas coberturas
acima (R$ 68.922,00 – valor máximo). O
trabalhador não pagará pela mudança, que
fica a cargo da empresa contratante.

Uma infração pode gerar suspensão da CNH
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) lista como
gravíssimas as infrações abaixo que acarretam abertura de processo administrativo para a suspensão da

CNH, mesmo que ela não tenha outro ponto. Ao ser
autuado, o período que o condutor fica impedido de
dirigir pode variar de 2 a 8 meses e, no caso de rein-

cidência em um ano, de 8 a 18 meses. O valor da
multa, aplicada paralelamente à suspensão, varia de
R$ 293,47 a R$ 5.869,40, dependendo da infração.

Abaixo relação completa das infrações autossuspensivas
INFRAÇÃO
Dirigir embriagado
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou ameaçando os demais veículos
Disputar corrida, ou participar de competição sem permissão
Participar como condutor em demonstração de manobras de veículos sem permissão
Utilizar veículo em demonstração de manobra perigosa mediante arrancada brusca, por derrapagem, frenagem ou arrastando pneus
Deixar o condutor envolvido em acidente, de prestar ou providenciar socorro à vítima ou de evitar perigo para o trânsito
Deixar o condutor envolvido em acidente de remover o veículo local quando determinado por autoridade de trânsito
ou deixar de preservar local para perícia
Deixar o condutor envolvido em acidente, de identificar-se ao policial e prestar informações p/ o B.O.
Forçar passagem entre veículos que trafegam em sentidos opostos para realizar ultrapassagem
Transpor bloqueio viário policial
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete de segurança ou sem vestuário aprovado pelo Contran
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando passageiro sem capacete
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportando passageiro fora do assento
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor fazendo malabarismo/equilibrando-se em uma roda
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados
Conduzir motocicleta/motoneta/ciclomotor transportar criança menor de 7 anos ou sem condição cuidar própria segurança
Transitar em velocidade acima de 50% à máxima permitida
Recusa ao teste do etilômetro ou exame clínico para perícia
Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir, ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão

VALOR DA MULTA
R$ 2.934,70
R$ 293,47
R$ 2.934,70
R$ 2.934,70
R$ 2.934,70
R$ 1.467,35
R$ 1.467,35
R$ 1.467,35
R$ 2.934,70
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 293,47
R$ 880,41
R$ 2.934,70
R$ 5.869,40

