
Fazer registro da moto 
como de aluguel (placa 
vermelha), sendo proibido o 
transporte de passageiros 
como mototaxi

Usar dispositivo de proteção para 
pernas e motor (mata-cachorro)

Sinalizar o baú com 
faixas retrorrefletivas

Usar dispositivo 
de carga do topo 
fechado (baú) ou 
aberto (grelha) 
alforjes, bolsas 
ou caixas laterais 
com dimensões 
específicas. 

Manter fixada no 
guidom do veículo 
antena aparadora de 
linha com cerol

Veja o que fazer para ficar 
dentro da Lei Federal 12009

MOTOCICLETA
CONDUTOR

Ter idade mínima de 21 anos

Usar capacete com fai-
xas retrofletivas atrás

Vestir colete de segurança dotado de dispositivos 
retrorrefletivos nas costas e na frente

Ter pelo menos 
dois anos de 
habilitação na 
categoria A

Fazer curso 
especializado 
em instituição 
cadastrada no 
Denatran
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A segurança no trânsito para quem anda e 
trabalha com moto no Estado de São Paulo 
foi pauta defendida pelas instituições que 

apresentaram soluções como implantação do 
PPM, AISA 9 e outras.

O SindimotoSP e a Febramoto estiveram presentes no importante 
encontro com os Detrans de todo Brasil para discutir propostas 
e soluções para a diminuição de acidentes com motociclistas, 
contribuindo assim, para a Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas (ONU)
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Editorial
Continuamos insistindo pela regulamentação do motofrete em São Paulo e todo Brasil 

porque entendemos que esse é o caminho. Levamos em conta que uma categoria forte 
e unida pode resistir e reverter situações em que gigantes acham que não podem cair 
ou ceder. Quem chega agora e já quer viajar na “janela” tem que entender que o setor 
já tem leis, ordem e lutou por respeito, reconhecimento e dignidade. Isso tem que ser 
levado em conta, até porque, são trabalhadores e pais de família que buscam no exer-
cício da profissão o sustento da família. Ninguém está fazendo favor. É hora de todos os 
envolvidos nessa situação buscarem na padronização do setor um equilíbrio de forças e 
lucros. Os trabalhadores motociclistas precisam aumentar seus rendimentos porque, em 
caso de acidentes, quem leva a pior são eles.

Aumenta número de mortes 
de motociclistas na capital

A capital de São Paulo teve, em dados revelados pelo 
Infosiga, 31 mortes de motociclistas em julho deste ano, 
o que equivale a uma morte por dia. No mesmo mês do 
ano passado, foram 17 mortes. No total, morreram 70 
pessoas no trânsito paulistano em julho deste ano. Sen-
do que 66 foi a soma de 2016 no mesmo período. O 
Infosiga é programa do governo paulista para a questão 
da segurança no trânsito. É o terceiro mês seguido em 
que o número de mortes no trânsito da cidade aumen-
ta em relação ao ano passado. O levantamento mostra 

uma maior incidência de mortes durante a noite e de 
madrugada. Das 31 vítimas fatais de acidentes de moto, 
14 perderam a vida em acidentes na madrugada, nove à 
noite, quatro pela manhã e outras quatro à tarde.

Em resposta, a Secretaria de Mobilidade e Trans-
portes Municipal (SMT) afirmou que monitora perma-
nentemente o comportamento do trânsito na cidade e 
executa ações de prevenção. O monitoramento norteia 
a implantação de medidas para reduzir acidentes e au-
mentar a segurança.

Além dos operadores de trânsito, a fiscalização tam-
bém é realizada pelo Comando de Policiamento de Trân-
sito (CPTran) e por equipamentos de fiscalização eletrô-
nica, por exemplo, os radares fixos e móveis.

A SMT ainda afirmou que, por conta dos motociclistas 
estarem envolvidos em 50% do número de acidentes 
com vítimas na cidade, promove campanhas de cons-
cientização e oferece cursos gratuitos de direção defen-
siva via CET e que os dados do Infosiga contribuem para 
a análise dos acidentes.

Aprovada isenção de impostos 
para EPI’s de motociclistas

Indenizações pagas pelo DPVAT têm queda 
de 33,4% em 2016, porém, motos lideram 

acidentes com 76% dos casos.

O Senado informou que o Projeto de Lei 344/2016, 
que dá isenção de impostos aos equipamentos de 
segurança para motociclistas  foi aprovado pela Co-
missão de Assuntos Sociais (CAS). Agora a proposta 
seguirá para análise na Comissão de Assuntos Econô-
micos (CAE), onde receberá decisão terminativa. O 
texto propõe alíquota zero para o PIS/Pasep e Cofins 
na importação e receita bruta da venda do vestuá-
rio no mercado interno, o que pode reduzir o preço 
dos produtos em até 15%.  A provável queda inicial 
da arrecadação causada pela redução a zero das alí-
quotas será compensada, com folga, pela redução de 
dois tipos de custos: as despesas com atendimentos 
hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e 
com aposentadorias por invalidez arcadas pelo Institu-

O número de indenizações pagas pelo seguro 
DPVAT diminuiu 33,4% em 2016, na comparação 
com o ano anterior, segundo informou a Líder-DPVAT, 
que administra o consórcio de seguradoras.

Pelo segundo ano seguido, houve uma baixa no 
número de indenizações, já que em 2015 haviam di-
minuído 15%. No total, em 2016 foram pagas 434 
mil indenizações, somando R$ 1,7 bilhão em reem-
bolsos de despesas hospitalares, invalidez permanen-

to Nacional do Seguro Social (INSS), segundo o autor 
do projeto.

Compõem o vestuário de proteção luvas, botas e 
macacão, que pode ser substituído por calça com ja-
queta. A proposta agrega ainda a esses itens as cane-
leiras, cotoveleiras e joelheiras. O projeto limita a cinco 
anos a vigência do benefício fiscal. O kit de proteção 
ao motociclista que precisa ter seus preços reduzidos 
para se tornarem mais acessíveis a um maior número 
de motociclistas, pode ajudar na redução de acidentes.

Isenção de impostos compensa

A justificativa do projeto, segue dados do Ministério 
da Saúde que apontaram, em 2013, a morte de 42,2 

te ou morte para vítimas de acidentes de trânsito no 
Brasil. As indenizações por mortes somaram 33.547 
casos, enquanto as por invalidez permanente foram 
346.060 e os reembolsos por despesas médicas che-
garam a 54.639 casos.

Os acidentes envolvendo motocicletas correspon-
deram a 76% do total, um número alarmante, segun-
do a Líder, levando-se em conta que as mesmas res-
pondem por 27% da frota de veículos automotores 

mil pessoas em acidentes de trânsito no Brasil, sendo 
28,5% envolvendo motocicletas.

No mesmo ano, segundo o Sistema de Informação 
Hospitalar do SUS, foram registradas mais de 169,7 mil 
internações por acidentes no trânsito, sendo as motoci-
cletas responsáveis por mais da metade delas , ou seja, 
51,86%. Um crescimento de 114% em cinco anos. Os 
gastos do SUS com acidentes de motocicletas foram de 
R$ 112,9 milhões, o que significa mais de 49% do total 
investido para tratar sequelas de acidentes.

Especialistas afirmam que a adoção de medidas 
concretas são excelentes para reduzir os alarmantes 
índices de mortalidade dos acidentes envolvendo mo-
tocicletas. Tornar mais acessíveis os itens de segurança 
é solução para começo de mudança dessa realidade.

em circulação. A região Sudeste ficou em segundo 
lugar no ranking com 29% das indenizações pagas. A 
madrugada é o período que mais ocorrem acidentes, 
são 30%. Depois vem o  amanhecer com 14%. As 
motocicletas pagam atualmente R$ 180,65 (antes era 
de R$ 286,75). O valor de indenizações não mudou 
em relação a 2016 e é de R$ 13.500 por morte, de 
até R$ 13.500 por invalidez permanente e de até R$ 
2.700 para despesas médicas.



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.
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Abraciclo promove blitze educativa 
na Semana Nacional do Trânsito

Estado de SP promove ações 
educativas e DetranSP ressalta 
importância da conscientização

Semana Nacional do Trânsito promove ações educativas

Ainda muito distante do ideal, consagrando uma 
epidemia, o trânsito e transporte preocupa todos nós.

Na semana que discutiu soluções para o trânsito brasileiro, a Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo), realizou uma série de blitze educativas que percorreram diversos pontos críticos 
de acidentes com motos da cidade de São Paulo.

No primeiro dia ocorreram blitze na Estrada do M´Boi Mirim e nas Avenidas Teo-
tônio Vilela e Cupecê. A campanha também passou pelas Avenidas Bernardino de 
Campos, Rebouças, Sapopemba, Brasil, Salim Farah Maluf, Jacu Pêssego e Aricanduva. 
Uma parceria com o Sport Club Corinthians Paulista, também rendeu veiculação de 
mensagens educativas com locução nos telões e placar da Arena Corinthians. 

O Governo do Estado realizou e apoiou mais de mil iniciativas durante a Semana 
Nacional do Trânsito (SNT) através do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. 
Órgãos do Governo e municípios conveniados ao programa foram mobilizados para 
conscientizar a população sobre a importância de evitar comportamentos de risco no 
trânsito. Estatísticas mostram que o fator humano é a principal causa de fatalidades no 
trânsito. Dados do Infosiga SP indicam que 94% dos acidentes fatais são causados por 
negligência de condutores ou pedestres. O desafio de mudar a realidade passa por 
uma mudança de comportamento.

O DetranSP afirma que a SNT é mais uma oportunidade de reforçar a mensagem 
que as responsabilidades são individuais, e que somente adotando práticas seguras e 
protegendo os elementos mais frágeis, como pedestres e ciclistas, que a situação pode 
melhoar. Segundo Maxwell Vieira, presidente do Detran.SP, diversas atividades foram 
oferecidas em parceria com a Polícia Militar.

Na Semana Nacional de Trânsito, também aconteceram ações educativas na fis-
calização da alcoolemia, a concentração de álcool etílico no sangue. Policiais militares 
distribuíram bafômetros descartáveis em bares e restaurantes para que os condutores 
verificassem se estavam em condições de assumir a direção do veículo.

Denatran ressalta que mais 
que cumprimento de lei 

Semana Nacional do Trânsito 
é ato de cidadania

Salvar vidas por meio da pro-
moção de um trânsito mais segu-
ro é a missão do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran) 
do Ministério das Cidades. Den-
tre suas ações estratégicas, a Se-
mana Nacional de Trânsito que 
ocorreu entre 18 e 25 de setem-
bro, foi um dos destaques para 
minimizar os acidentes com mo-
tos. O tema da campanha desse 
ano foi “Minha escolha faz a dife-
rença no trânsito”, e teve objetivo 
de alertar a sociedade sobre os 
altos índices de mortos e feridos 
no trânsito brasileiro, além de 
propor atitudes para superar esta 
realidade. Durante a semana, os 
órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito promove-
ram o tema escolhido nas diver-
sas regiões do país.

Com esta campanha, o De-
natran deixa claro que, as ações 
seguras no trânsito, vão fazer 
com que vidas sejam preserva-
das e que as pessoas se sintam 
respeitadas no trânsito, já que 
elas dependem de escolhas 
que tem impactos muito gran-
des, significativos como um 
todo. “Quando tomamos a de-
cisão de não mexer no celular enquanto estamos dirigindo, nós estamos fazendo 
a diferença”, explicou o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi.

Ações foram realizadas em pontos estratégicos de São 
Paulo com o objetivo de conscientizar a população sobre  

a importância da pilotagem segura de motocicletas

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 des-
se código não foram colocados em pratica. Educação conti-
nuada, formação de condutores, campanhas permanentes, 
policiamento ostensivo, participação ativa da sociedade, a 
fiscalização e a punição parecem abandonadas.

APESAR DAS MULTAS, INFRATORES RECLA-
MAM, MAS NÃO MUDAM COMPORTAMENTO.

Velocidade, bebida, drogas, fadiga, sono e desa-
tenções continuam fazendo parte do ranking cau-

sador de nossos tristes 
acidentes como afirma-
mos, necessitamos de 
uma imunização em 
curto prazo em que a 
fiscalização e punição 
precisam ser severas. 
Em longo prazo, atuan-

do na mudança da cultura já na pré-escola, aos cin-
co 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, consequên-
cias 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, conscien-
tes, responsáveis, conhecendo os limites da máqui-
na sobre rodas, o respeito mútuo e a própria vida.

Aos 18 anos, como cidadãos diferenciados, fa-
riam 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,  pis-
ta 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 atingire-
mos o objetivo reduzindo de maneira substancial a 
epidemia que hoje faz parte do nosso dia a dia. Cer-
tamente 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
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SindimotoSP e Febramoto participam do 58º Encontro Nacional dos 
Detrans e debatem urgência de políticas públicas para motociclistas

Regulamentação: esse é o caminho!

Na Semana Nacional do Trânsito, o SindimotoSP 
e a Febramoto estiveram presentes no importante 
encontro com os Detrans de todo Brasil para discutir 
propostas e soluções para a diminuição de aciden-
tes, no caso com motociclistas, no Estado de São 
Paulo, contribuindo assim, para a Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). O evento foi pro-
movido pela Associação Nacional do Detrans (AND) 
e reuniu presidentes de Detrans, autoridades públi-
cas, especialistas em gestão de trânsito, técnicos e 
dirigentes sindicais. Estiveram presentes o secretário 
estadual de Planejamento e Gestão, Marcos Anto-
nio Monteiro, que representou o governador Geraldo 
Alckmin; o presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado Cauê Macris; o coronel da Polícia Militar Mar-
celo José Rabello Viana, comandante do Comando 
de Policiamento de Trânsito de São Paulo, Gilberto 
Almeida dos Santos, presidente do SindimotoSP e 
Febramoto, o diretor Institucional do SindimotoSP 
Rodrigo Silva, entre outros.

As boas-vindas aos participantes foram dadas pelo 
presidente da AND, Antônio Carlos Gouveia, que tam-
bém é diretor-presidente do Detran-AL. Em seguida, 
Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP, expli-
cou o amplo processo de reestruturação pelo qual o 
departamento paulista vem passando desde 2011, 
com modernização de unidades e adoção de serviços 
eletrônicos. Mostrou ainda o esforço realizado em cam-
panhas educativas para reduzir os índices de acidentes 
e mortes no trânsito. Vieira tem se reunido frequente-
mente com o SindimotoSP e Febramoto para acelerar 
o processo de regulamentação e políticas públicas para 
motociclistas em todo estado de São Paulo.

Plano de Segurança Viária esteve 
na pauta do encontro
Dentro de uma agenda positiva, apresentou-se 

para os Detrans o Programa de Proteção ao Motoci-
clista (PPM) – série de ações e planejamentos que 
visam diminuir acidentes através de um programa de 
prevenção com palestras, cursos e medidas diretas 
que visam diminuir acidentes como investir em equi-
pamentos de segurança, qualificação etc. Também em 
parceria com a AND, existe a possibilidade da sequên-
cia do Plano de Segurança Viária Motociclista (PSVM). 
O PSVM tem grande relevância para os motociclistas 
porque contribui com melhorias no trânsito e quer 
diminuir os acidentes envolvendo motocicletas. Tam-
bém no sentido de diminuir os índices de acidentes, o 
AISA 9, aplicativo que tende a contribuir com o PSVM 
com condutas positivas do motociclistas foi apresen-

CURSO 30 HORAS
O Contran deliberar sobre o curso a distância EAD 
retirando a aula de 5 horas práticas do curso, subs-
tituindo por técnicas de segurança. Com isso have-
rá facilidade e rapidez em atender todos os muni-
cípios no Brasil, tendo em vista que o profissional 
já exerce a profissão e fez a formação quando tirou 
a CNH.  

MOTO CARGA
O Contran deliberar sobre aqueles municípios que 
a atividade de mototáxi é proibida, no caso de São 
Paulo, autorizar a atividade de motofrete poder 
transportar seus familiares sem o baú. 

`CETRAN
A sugestão é que os Detrans possam deliberar em 
conjunto com os CETRANS a atividade de motofre-
te (comercial), e sem cunho de atividade de utili-
dade pública, como no caso do mototáxi. Aquele 
profissional que tiver o curso na CNH, os Detrans 
autorizar o emplacamento categoria aluguel/placa 
vermelha/Espécie Cargo, estando a motocicleta 
em conformidade com os requisitos de segurança 
e equipamentos em conformidade com a Resolu-
-ção 356 do CONTRAN para atender o CTB.

Em todo Brasil, o motociclista profissional deve 
estar dentro da Lei Federal 12009 para exercer a 
profissão. A lei descreve os itens de segurança que 
a motocicleta deve possuir, bem como o motociclis-
ta. O primeiro passo para ficar regularizado é fazer 
o Curso de 30 Horas Obrigatório do Contran, de-
pois alterar a CNH para motofretista e por fim, tirar 
a Licença Motofrete (placa vermelha). No caso dos 
motofretistas da capital de São Paulo, é obrigatório 
ainda tirar o Condumoto. Em outros estados bra-
sileiros, deve-se procurar as secretarias municipais 
de transporte ou sindicatos de motofrete para mais 
informações.

Para dar início a regulamentação, o trabalhador 
motociclista deve inscrever-se nos locais que ofere-
cem o Curso Obrigatório de 30 Horas do Contran, 
no caso o Sest-Senat (em todo Brasil) ou CET (só 
capital São Paulo). Outras obrigatoriedades são ter 
21 anos; estar habilitado há dois anos na categoria 
A e não estar cumprindo pena de suspensão do 
direito de dirigir ou ter cassação da CNH decorrente 
de crime de trânsito, bem como não estar impedido 
judicialmente de exercer seus direitos.

Passo a Passo 
1) Para fazer o curso: foto 2×2 colorida e recente, 

certidão original de prontuário do Detran para fins de 
direito (retirar no Ciretran da cidade onde foi emitida 
a CNH ou no Poupatempo se for o caso), cópia da 
CNH e certidão original de distribuição criminal (re-
tirada no fórum da cidade onde foi emitida a CNH).

2) Após aprovação no curso, com o Certificado 
de Conclusão deve ir ao Detran de seu estado para 
conferência e inserção do curso no prontuário, alte-

tado. O AISA 9 é uma alternativa de segurança para a 
questão do comportamento do motociclista com sis-
tema integrado de segurança automotiva.

Fazer registro da moto 
como de aluguel (placa 
vermelha), sendo proibido o 
transporte de passageiros 
como mototaxi

Usar dispositivo de proteção para 
pernas e motor (mata-cachorro)

Sinalizar o baú com 
faixas retrorrefletivas

Usar dispositivo 
de carga do topo 
fechado (baú) ou 
aberto (grelha) 
alforjes, bolsas 
ou caixas laterais 
com dimensões 
específicas. 

Manter fixada no 
guidom do veículo 
antena aparadora de 
linha com cerol

Veja o que fazer para ficar dentro da Lei Federal 12009

MOTOCICLETA
CONDUTOR

Ter idade mínima de 21 anos

Usar capacete com 
faixas retrofletivas atrás

Vestir colete de segurança dotado de dispositivos 
retrorrefletivos nas costas e na frente

Ter pelo menos 
dois anos de 
habilitação na 
categoria A

Fazer curso 
especializado 
em instituição 
cadastrada no 
Denatran

rando assim a CNH para Motofretista.
3) Após inserção, verificar junto a secretaria de trans-

porte de sua cidade onde obter a licença motofrete 
(placa vermelha). Certifique-se também se sua cidade 

não exige outros documentos para o exercício da profis-
são de motociclista profissional. No caso de São Paulo 
- capital, o DTP (Rua Joaquim Carlos, 657 - Pari) dá as 
informações necessárias para obtenção do Condumoto.

A segurança no trânsito para quem anda e trabalha com moto no Estado de São Paulo foi pauta defendida pelas 
instituições que apresentaram soluções como implantação do PPM, AISA 9 e outras.
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Acalme-se, reduza a velocidade. Respeite nossa cidade.
Está em execução numa cidade brasileira um grande 

projeto de Mobilidade Urbana chamado Plano de De-
senvolvimento Integrado (PDI). O objetivo é a expansão 
do transporte público e a melhoria da segurança no trân-
sito, principalmente para pessoas em situação de vulne-
rabilidade. Investimentos em transporte público e regras 
mais rígidas com a redução da velocidade em áreas cen-
trais e residenciais já são usuais na Europa e são diferen-
ciais para um trânsito menos letal. Por que defendemos 
a redução da velocidade no centro? Há estudos que nos 
mostram variáveis da probabilidade de sobrevivência do 
pedestre no caso de atropelamento em várias velocida-
des. A Curva de Ashton é um gráfico amplamente co-
nhecido e relaciona a velocidade veicular à ocorrência 
de óbito. Foi elaborada em 1992 e até hoje é utilizada 
mundialmente pelos Departamentos de Trânsito, profis-
sionais da área e especialistas. Ela nos demonstra que, 
naturalmente, quanto maior a velocidade, menor a sorte 
do pedestre. A probabilidade de uma lesão fatal quando 
a velocidade é de 50 km/h é de 40%, quando a velo-
cidade é de 60 Km/h, velocidade regulamentada em 
nossa cidade, o percentual de óbitos vai a 60%. Já a 90 

km/h, a probabilidade de óbito em caso de atropelamento 
é de 100%. Mesmo cientes da relação Velocidade X Óbitos, 
continua a prevalecer em determinados setores do trânsi-
to e por meras questões políticas, uma perigosa ambliopia 
(visão preguiçosa) que desvia uma avaliação rigorosa sobre 
o assunto, minimizando a importância de preservar vidas. 
Creio que a velocidade ideal para nossa cidade, em sua 
área central, que corresponde ao antigo calçadão, é de 40 
Km/h. Para analisar a diferença entre os 60 km/h regula-
mentados no restante da cidade e os 40 Km/h propostos 

para o centro, é o mesmo que bater um carro em um muro 
a 20 km/h. Esta é a diferença. Logicamente existem variá-
veis, como o tempo que o motorista demora para frear, o 
peso do carro, etc., mas na prática, a diferença é esta. Outro 
estudo, este elaborado pelo Departamento de Trânsito de 
Londres, demonstra que a 32 km/h o atropelamento leva 
a óbito 5% dos pedestres. A 45 Km/h, óbito em 48% dos 
pedestres e a 64 km/h, 85% dos pedestres atropelados 
vão a óbito. Tudo isso num cenário ultramotorizado, que 
destoa da tendência mundial de ganhar espaços urbanos 
para as pessoas, como nos mostra a notícia da ‘decisão 
de cidades européias’ de tirar os carros das suas regiões 
centrais, um dia por semana. Teoria a parte, nossa função é 
salvar vidas e além dessas variáveis, a diminuição de limites 
de velocidade é uma recomendação da OMS (Organização 
Mundial da Saúde).

Por Dr. Jack Szymanski 
Presidente Eleito da International Traffic Medicine 

Association (ITMA).
Membro Conselheiro da Associação Brasileira de 

Medicina de Tráfego (ABRAMET)

Empresas de aplicativos de motofrete dispensam contratação 
CLT e optam pelo MEI para mascarar relações trabalhistas

Para aumentar os lucros e diminuir custos vale tudo 
para empresas que usam plataformas digitais, inclusive 
precarizar relações trabalhistas e deixar de pagar be-
nefícios aos trabalhadores, conquistados ao longo de 
uma década.

A tecnologia tem auxiliado e melhorado em muito 
as questões relativas a praticidade, economia, agilida-
de etc, porém, traz consigo o lado negro que algumas 
empresas tentam esconder, como precarização de rela-
ções trabalhistas e falta de compromisso com os traba-
lhadores. O tomador de serviço, que se preocupa com 
o que vai gastar ao escolher um motociclista profissio-
nal para realizar sua entrega, sequer desconfia que as 
empresas de aplicativos no motofrete estão destruindo 
a qualidade de vida do motofretista que enfrenta traba-
lho semi-escravo em longas jornadas de trabalho, baixa 
remuneração e falta de benefícios como VR, plano de 
saúde, cesta básica, pagamento da periculosidade, alu-
guel da moto etc.

Ao alegarem que contratam Micro Empreendedor 
Individual (MEI) ao invés de trabalhadores CLT, deixam 
de cumprir obrigações trabalhistas e “mascaram” essa 
relação profissional.

É preciso entender quais são as regras da contrata-
ção via CLT e da prestação de serviços. Na CLT há uma 

série de obrigações com as quais o contratante precisa 
cumprir como pagamento de salário piso, recolhimento 
de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 
13º salário, férias, entre outros, além de benefícios con-
tidos na Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre 
sindicato laboral e patronal. Tudo isso garante ao traba-
lhador melhor qualidade de vida e segurança.

Já na contratação via MEI, uma pessoa jurídica é con-
tratada para tarefas em caráter eventual e não perma-
nente. Assim, a empresa que contrata nessa situação 
não paga ISS, não precisa de afixação de Quadro de 
Trabalho em suas dependências, não paga férias, não 
dá segurança para empregado, a jornada de trabalho é 
feita segundo sua vontade nas plataformas digitais, ela 
não precisa, no caso do motofretista, pagar aluguel da 
moto, dar VR e cesta básica, oferecer plano de saúde 
ou odontológico, entre outros benefícios.

Dessa forma, as empresas de aplicativos só vêem 
seus lucros aumentarem, pouco se importando com 
os trabalhadores. A situação é tão preocupante que, o 
Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Traba-
lho e Emprego abriram investigações contra elas em 
vários estados brasileiros para apurar irregularidades. As 
denúncias foram feitas pelo SindimotoSP e Febramoto 
que tem acompanhado de perto o caso. 

Subcomissão do Motofrete da Câmara 
de Vereadores de SP é aprovada e irá 
apurar irregularidades cometidas por 

empresas de aplicativos
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Eco-

nômica, Turismo, Lazer e Gastronomia aprovou na 
reunião ordinária no dia 27/9, a instauração da Sub-
comissão que vai tratar das empresas de aplicativos 
de motofrete e os profissionais motofretistas.

Essa subcomissão será composta por três inte-
grantes e terá 90 dias para realizar o trabalho. Quem 
propôs a Subcomissão foi o vereador Adilson Ama-
deu (PTB). Ele explicou que o objetivo da Subcomis-
são será legalizar esses aplicativos de motofrete, que 
não estão cumprindo as regras da cidade.

“A tecnologia veio para ficar, está no mundo todo, 
só que precisa ter regras básicas para todos. Então 
essa é a razão de formar a Subcomissão, plantando 
mais uma sementinha da legalidade na cidade de 
São Paulo”, disse Amadeu.

O vereador ainda explicou que a Subcomissão vai 
tratar do enquadramento desses aplicativos em empre-
sas de serviço, o que vai obrigá-las a pagar o ISS (Im-
posto Sobre Serviços), gerando recursos para o Municí-
pio. Outro ponto que deverá ser debatido é a questão 
trabalhista, já que esses profissionais que atuam para 
os aplicativos não possuem nenhuma cobertura legal.

AISA9 é aplicativo voltado para segurança do motociclista
Disponibilizado com exclusividade para o público 

duas rodas, o AISA 9 (Aplicativo Integrado de Segurança 
Automotiva) é o primeiro app co-piloto que conecta o 
motociclista ao trânsito com a missão - função de alertá-
-lo sobre possíveis problemas nas vias, como buracos, 
acidentes, lentidão no trânsito, óleo na pista etc. O app, 
que traz maior segurança ao piloto, está disponível des-
de junho de 2017 e funcionará de forma colaborativa, 
sendo alimentado de informações pelos próprios usuá-
rios que mostrarão os alertas de ocorrências.

O aplicativo também está conectado com os serviços 
de emergência como o SAMU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) e o COPOM da Polícia Militar de São 
Paulo. Em caso de acidente esses órgãos receberão a 
localização exata da vítima para agilizar o atendimento.

Os usuários concorrem a uma moto zero km através 
de acúmulo de pontos

de acordo com sua postura no trânsito por meio de 
um game interativo, uma vez que o sistema monitora a 
velocidade do usuário. O app também promete acesso 

a premiações e descontos dentro da 
primeira rede interativa para moto-
ciclistas.

AISA9 - Aplicativo Integrado 
de Segurança Automotiva

Ao observar inúmeras questões, 
relacionadas à segurança, mobili-
dade e cidadania, seu fundador e 
CEO, fundamentou, desenvolveu 
à idéia e seu planejamento. Após 
isso, uniu e formou a equipe que 
detêm expertise em cada seg-
mento. Assim, o projeto vem sen-
do trabalhado pelos profissionais 
e conhecedores deste meio. O 
grupo é formado por profissionais 
de diversas áreas, como Tecnolo-
gia, Engenharia Automobilística, 

Motociclistas e Condutores expe-
rientes, todos focados na utilização 
de recursos amigáveis ao sistema, 
levando maior segurança no trânsito 
para sociedade, gerando benefícios 
aos condutores AISA 9 promovendo 
integração entre diversos setores e 
segmentos automobilísticos.

O AISA9 tem como objetivo pro-
mover Educação, Cidadania e Segu-
rança através de tecnologia em apli-
cativo digital, Integrando Mobilidade, 
Informação, Usuários e Diversão.

Por enquanto, está isponível para 
smartphones que usam sistema 
operacional Android e pode ser bai-
xado gratuitamente na Google Play 
Store.

Para mais informações acesse 
www.aisa9.com.br
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Febramoto e SindimotoSP sugerem para o Contran e AND 
mudanças nas Resoluções 350/410 e 356

O objetivo da Febramoto e do SindimotoSP é ace-
lerar o processo de regulamentação do motofrete em 
todo Brasil, bem como motivar os municípios brasilei-
ros com a desburocratização das resoluções.

As principais propostas enviadas para o Contran e 
para a Associação Nacional dos Detrans (AND) foram a 
substituição das aulas práticas presenciais por sistema 
EAD com disciplinas que não estão no Curso de 30 
Horas do Contran. As sugestões de aulas online seriam 
técnicas de pilotagem e segurança, palestras audio vi-
suais, legislação trabalhista etc.

Ofícios enviados ao Contran e a AND pedem desburocratização da regulamentação para incentivar as cidades brasileiras regularizarem o motofrete.

Segundo as instituições, essas alterações vêm de 
encontro às reais necessidades da categoria de mo-
tofrete, presente em 90% do território nacional, mas 
só 10% dos municípios possuem legislação própria.

O documento enviado pela Febramoto e Sindimo-
toSP também sugerem a desburocratização do pro-
cesso de regulamentação com a retirada do Módulo 
III da estrutura curricular que determina a prática de 
pilotagem profissional de 5 horas presenciais para 
dar lugar a aulas teóricas com cursos e temas não 
contemplados no Curso de 30 Horas do Contran, 

como técnicas de pilotagem e segurança, palestras 
áudio visual, legislação trabalhista (periculosidade), e 
outras.

Além da substituição da aula prática pela EAD, a 
Febramoto pede que os documentos sejam enviados 
via internet e que seja desconsiderada a exigência 
da Certidão de Antecedentes, porque fere dispositivo 
constitucional e extrapola as atribuições do Contran. 
O entendimento é que para quem deseja trabalhar, 
não deve ser impedido, mas ser criada condições 
para que se reintegre à sociedade.

NXR 160 BROS ESDD recebe sistema de freio CBS

Ela é confortável em qualquer tipo de pavimento, 
tem tecnologia FlexOne - facilidade de abastecer com 
álcool ou gasolina - e muitos outros atributos. Versátil, 
esse modelo Honda disponibiliza ainda boa dirigibili-
dade e traz como destaque o freio CBS, mais barato e 
também diferente do ABS. Enquanto nos freios tradi-
cionais existem acionadores independentes para frear 
a roda da frente (manete direito) e a traseira (pedal), 
o sistema combinado reparte a força de atuação entre 
os dois eixos, fazendo a motocicleta frear com mais 
segurança e rapidez. O acionamento do freio com-
binado ocorre de maneira progressiva. É necessário 
pressionar o pedal com força, utilizando todo o seu 
curso, para entrar em ação a frenagem na roda dian-
teira. Com leves toques sobre o pedal, a força fica 
apenas na roda traseira.

Mas a NXR Bros ESDD também traz outras melho-
rias que sua antecessora, está mais moderna e com 

cores vibrantes. A lanterna traseira tem design ex-
clusivo, possui lente dupla em camadas que resulta 
em uma iluminação mais eficiente, proporcionando 
maior segurança. O farol é em policarbonato com 
refletor multifocal e garante luminosidade total, pos-
sibilitando maior foco e menor dissipação da luz. A 
tampa de gasolina tem design integrado ao tanque 
de combustível e proporciona praticidade na hora de 
abastecer.

O novo painel digital - Blackout digital - é moder-
no e inovador, facilitando a leitura das informações 
pelo piloto. Vem com velocímetro, odômetro total e 
parcial, marcador do nível de combustível, relógio e 
luzes-espia. O motor OHC 162CC vem com sistema 
de injeção eletrônica PGM-FI que garante acelera-
ção mais suave, economia de combustível e menor 
emissão de gás. Além de melhor desempenho, maior 
torque e baixa manutenção, oferece a potência ide-
al para encarar qualquer aventura. O escapamento 
é fabricado em aço inoxidável, pintado na cor preta, 

possui catalisador interno e, com isso, seus níveis de 
emissão de gases poluentes estão de acordo com o 
PROMOT 3 e o PROMOT 4. Ele ainda possui uma câ-
mara de expansão no tubo primário do escape, pos-
sibilitando melhores retomadas em baixa rotação. O 
câmbio tem cinco marchas. A moto pesa 121 quilos, 
seu tanque comporta 12 litros e a altura do assento 
é de 83,6 centímetros.

Está disponível nas cores preto/azul, preto/verme-
lho, branco/laranja com preço sugerido a partir de  
R$ 11.990 não inclusos frete e seguro.

Com o sistema CBS (Combined Brake System), ao pisar no freio traseiro, o dianteiro é acionado simultaneamente. Assim, 
a frenagem é distribuída de modo inteligente, parando a motocicleta numa distância menor e com mais estabilidade.

O freio combinado é uma reivindicação do 
SindimotoSP desde 2009 para as montadoras 

contribuírem na questão de segurança e 
diminuição de acidentes com motocicletas.




