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Deputados Federais querem proibir 
moto no corredor entre os carros.
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SindimotoSP quer 
Periculosidade para 
todos motociclistas

SindimotoSP e motofretistas da Loggi 
obtém vitória com paralisação

Por dois dias consecutivos, o SindimotoSP esteve junto com os 
companheiros em todos os sentidos, mostrando força e união. 

No primeiro dia de manifestação (16/11) pelas ruas da cidade, houve 
pico de 3 mil motociclistas, chegando a 5 mil no segundo dia (17/11) 

em que o SindimotoSP conseguiu dois fatos extraordinários que 
contribuíram para a empresa retroceder e ouvir os trabalhadores.

O primeiro fato foi uma reunião com o Ministério Público do Trabalho em que partici-
param todos os Procuradores que estavam no prédio do Ministério no dia 17 e depois, 
com a presença da Loggi as seguintes determinações: Manutenção dos valores das corri-
das para R$ 18,00; Formação de um comitê com motociclistas profissionais da Loggi e di-
retoria SindimotoSP para mediações e  Revisão dos descredenciamentos feitos pela Loggi 
e reinserção dos companheiros afastados. Já o segundo fato, resultou em duas audiências 
na Delegacia Regional de Trabalho - Ministério do Trabalho, em que as reivindicações fo-
ram a criação de Instrumento jurídico para aumento anual dos valores pagos nas corridas 
(Convenção Coletiva), inclusão de direitos básicos como banheiros, área de descanso, 
desobrigatoriedade do uso do baú da Loggi por conta dos assalto, limitar cadastro de 
motociclistas no sistema e mais segurança no exercício da profissão.

Presidente Gil diz ser absurdo 
Pl que irá retirar motos nos 

corredores de carro. Além de 
ser inconstitucional, não existe 
estatística oficial que ali seja 
o local que há concentração 
de acidentes. Medida poderá 

extinguir 6 milhões de empregos 
diretos e 10 milhões indiretos.
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Ministério do Trabalho diz que quase
um terço dos trabalhadores que

não sacaram o abono é de SP

Dia Mundial em 
Memória das Vítimas

de Trânsito
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SindimotoSP mostra coragem e atitude positiva junto 
a trabalhadores da Loggi em manifestação pacifica

Na frente do 
Ministério Público 

do Trabalho, 
Sindimoto não 

arredou pé 
enquanto não 

conseguiu marcar 
a audiência

SindimotoSP bateu pesado na 
empresa e conseguiu com que ela 

fosse fiscalizada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego
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Editorial

Os motociclistas, sejam profissionais ou não, estão no limite com as autoridades públicas, que vira 
e mexe, querem atender interesses particulares e criam leis absurdas que, de tão incoerentes, logo 
são anuladas. Agora, deputados federais querem tirar a permissão de motos andarem no corredor. 
Bom, avisamos aos nobres parlamentares que, caso isso aconteça, a profissão de motofretista será 
extinta, deixando mais de 6 milhões de brasileiros sem empregos. Pensem: proibição nesse caso 
não resolve, piora. Também querem tirar um direito de quem trabalha com moto, a periculosidade. 
Acordem senhores, isso é lei assinada, respeitem. Nossa sugestão? Criem políticas públicas para 
motociclistas em todo País em vez de tentar achar “pelo em ovo” ok? Queremos aqui parabenizar o 
SindimotoSP pela atitude reivindicatória frente a Loggi e acertado a vida dos motocas de lá.

SindimotoSP quer Periculosidade 
para todos motociclistas

Seis milhões de motociclistas profissionais podem perder 
o emprego com o fim do tráfego de motos entre os carros

A reunião aconteceu na Secretaria de Inspeção 
do Trabalho – Departamento de Segurança e Saú-
de no Trabalho (DSST/SIT) / Coordenação-Geral de 
Normatização e Programas do Ministério do Traba-
lho e contou com o SindimotoSP representando a 
UGT, além de outras centrais sindicais e empresá-
rios. O objetivo do encontro foi formalizar novo tex-
to para a NR-16 que regulamenta o pagamento da 
periculosidade. O SindimotoSP defende que todo 
trabalhador de motocicleta, independente de ser 
motofretista, receba o benefício porque a Lei Fe-
deral 12997 não limita a periculosidade para essa 
classe de trabalhadores, mas, sim, permite a todos 
que usam motos para execução de sua atividade 
profissional.

Os empresários tentam incluir restrição ao pa-
gamento em cidades com número de habitantes 

Mais de 100 especialistas sobre trânsito, repre-
sentantes de órgãos públicos e de entidades da so-
ciedade civil, participaram de audiência pública, na 
sede da seccional da OAB do Rio de Janeiro, pro-
movida pela Comissão Especial da Câmara sobre 
a alteração do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
Essa foi a segunda reunião, a primeira aconteceu 
na Assembleia Legislativa na Bahia. A próxima será 
em São Paulo.

inferior a 600 mil habitantes. Já o Governo Federal 
quer limitar o pagamento, considerando não ser 
perigoso utilização da motocicleta exclusivamente 
no percurso da residência para o trabalho e vice-
-versa, além de uso que seja inferior a 20% da jor-
nada de trabalho.

Na defesa do trabalhador de motocicleta, o Sin-
dimotoSP contesta e apresenta as versões para que 
a lei seja cumprida: Independente do número de 
habitantes de uma cidade, o perigo real nas rodo-
vias e vias públicas existe, pois o agente causador 
é a motocicleta, assim como sinalização inadequa-
da, vias esburacadas, falta de faixas exclusivas (mo-
tofaixas), entre outros. Não pode existir limitação 
de tempo ou restrição para locomoção (ida e volta 
trabalho/casa/trabalho), pois os acidentes podem 
acontecer há qualquer momento, bem como local. 

Os deputados federais 
Hugo Leal (PSB/RJ), orga-
nizador da audiência públi-
ca e Sergio Brito (PSD/BA), 
relator do projeto, estive-
ram na reunião para ouvir 
opiniões. A mais contun-
dente e que de fato, de-
fendeu a permanência da 
liberação de motos nos 
corredores, foi de Gilber-
to Almeida dos Santos, o 
Gil, que fez uso da tribu-
na. Segundo o sindicalista, 
milhões de trabalhadores 
do motofrete e mototaxi 

perderiam seus empregos, já que a agilidade na 
entrega e transporte de passageiros se dá pelo uso 
desses espaços. “ São 6 milhões de empregos di-
retos e mais 10 milhões  de postos de trabalhos 
indiretos que serão extintos caso a proibição acon-
teça”, disse Gil, como é conhecido no setor.

Essa alteração é apenas uma das dezenas que 
estão sendo discutidas nas audiências públicas, 
que precisam ter a participação da sociedade civil. 

Que há uma intenção clara do setor patronal em 
não pagar a periculosidade, mas que a Súmula nº 
361 do TST diz que o trabalho em condições peri-
gosas, mesmo que intermitente, dá direito ao adi-
cional de periculosidade. A próxima reunião é 9 de 
fevereiro de 2017 e o SindimotoSP afirma que não 
abrirá mão dos direitos dos trabalhadores.

Num momento que as instituições públicas não 
se entendem, muitas leis são criadas para satis-
fazer egos ou interesses particulares, deixando 
a população com o prejuízo, principalmente no 
bolso.

Vale ressaltar que outros políticos tentaram 
proibir o uso dos corredores, mas tiveram seus 
projetos vetados, tanto em âmbito federal, 
quanto estadual e municipal, pois fere o direito 
constitucional de ir e vir, além de não existir 
uma só estatística oficial que comprove ser ali, 
o local onde se concentram os acidentes.

Gil, como alternativa para diminuição de aci-
dentes com motos, afirmou já ter entregue para 
todas as autoridades públicas que discutem o 
assunto, medidas que reduziriam rapidamente 
os acidentes, como implantação de motofaixas, 
campanhas educativas para motociclistas e si-
nalização de solo e visual específicas para mo-
tociclistas, entre outras sugestões.

A próxima reunião será dia 12 de dezembro 
em São Paulo. O SindimotoSP fará grande di-
vulgação do local em breve para que os moto-
ciclistas, profissionais ou não, possam se posi-
cionar sobre o assunto.

Em Audiência Pública que está discutindo mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, o presidente Gil, do SindimotoSP, afirmou ser 
absurdo proibir passagem de motociclistas entre os corredores e que a lei, caso aprovada, pode extinguir a profissão de motofretista.

Representante do Sindimoto Rio de Janeiro, Presidente do SindimotoSP Gil, 
Deputado Federal Sérgio Brito e Rodrigo Silva, Presidente do 

Centro Educacional Instituto Motofrete
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Em defesa do motociclista profissional, o presidente Gil, a diretoria do sindicato e os trabalhadores da Loggi pararam as atividades no galpão da empresa
na Vila Leopoldina por desrespeitar direitos trabalhistas e rebaixar pela terceira vez consecutiva o valor da corrida. A paralisação durou 3 dias e resultou 

em reuniões com o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia Regional de Trabalho - Ministério do Trabalho e Emprego.

Em mediação no MPT SindimotoSP
reverte situação dos motociclistas da Loggi

SindimotoSP faz história ao liderar primeira manifestação contra 
uma empresa de aplicativo de motofrete: a Loggi.

Na DRT-MTE SindimotoSP consegue fiscalização na Loggi

Com o SindimotoSP a frente, no dia 16/11, cerca 
de 3 mil motofretistas da Loggi cruzaram os braços 
e realizaram protesto contra cortes no valor pago 
pelo serviço de entregas da empresa Loggi, que 
também tem promovido a precarização dos direi-
tos trabalhistas. Antes disso, o sindicato através do 
presidente Gil, tentou de várias formas reverter a si-
tuação, mas não houve acordo com a empresa, que 
insistiu na inobservância e levou os trabalhadores 
para mais dois dias de greve total e atos pacíficos 
pelas ruas da capital.

Na DRT-MTE estavam na reunião, além o Sindi-
motoSP, a própria Loggi, a Secretaria Municipal de 
Transportes – Departamento de Transportes Públi-
cos ( SMT-DTP), o Sedersp e uma comissão espe-

Na Ata de Audiência – MED 0080030.2016.02.000/0-
116 - Ministério Público do Trabalho / Procuradoria 
Regional do Trabalho da 2ª Região, consta as seguintes 
determinações para a Loggi:

1. Manutenção dos valores das corridas para R$ 18,00 
Loggi Já, R$ 13,50 Loggi Smart, R$ 8,90 Loggi Press e  
R$ 18,00 Loggi Pro.
2. Formação de um comitê com motociclistas 
profissionais da Loggi e diretoria SindimotoSP para 

cialmente formada por motociclistas profissionais 
da Loggi. O evento começou com discurso do pre-
sidente Gil, que falou sobre a precarização das rela-
ções de trabalho e as dificuldades dos trabalhadores 
em exercer a profissão. Depois falou a comissão de 
motociclistas profissionais da Loggi, que exaltou o 
trabalho e empenho do SindimotoSP na interme-
diação do conflito. O Sedersp, sindicato patronal das 
empresas de motofrete também elencou fatos como 
concorrência desleal e outros prejudiciais ao setor, 
todos cometidos pelas empresas de aplicativo. Na 
sequência, a Loggi tentou se defender, o DTP dis-
se que a profissão de motociclista é regulamentada 
e que não existe autorização de funcionamento de 
empresas de aplicativo de motofrete na Capital.

A DRT-MTE se posicionou no fim com explica-
ções do que ocorrerá a seguir, como uma fiscaliza-
ção da própria DRT na atuação da Loggi no setor, 
bem como verificação de possíveis irregularidades. 
O próprio superintendente do Trabalho de São 
Paulo Eduardo Anastasi, que mediou a reunião, se 
comprometeu a verificar todas as reivindicações 
imediatamente e agendar reunião com as partes 
envolvidas para busca de solução definitiva.

mediações e buscas de soluções para os problemas 
dos motociclistas.
3. Revisão dos descredenciamentos feitos pela Loggi e 
reinserção dos companheiros afastados. 
Com isso, a Loggi terá que rever sua política de trabalho 

em relação aos motociclistas profissionais e passar a 
respeitá-los. Também fica marcada a conquista histórica do 
SindimotoSP por se tratar da primeira grande intervenção 
do sindicato em empresas de aplicativo no motofrete.

ção dos motoboys era o retorno do valor da cor-
rida para R$ 18,00, já que haviam rebaixado para  
R$ 10,00. A Loggi criou um sistema de aplicativo que 
funciona no celular. O aplicativo faz a intermediação 
entre o motofretista e o cliente, porém, apesar de 
toda responsabilidade e os trabalhadores serem 
obrigados a arcar com todas as responsabilidades, 
quem fica com a maior parte do ganho é a Loggi.

 O protesto chegou ao Ministério Público do Tra-
balho (MPT), onde os procuradores receberam os 
sindicalistas e trabalhadores da empresa em uma 
reunião que demorou quase duas horas e teve 
como resultado a instauração de um procedimen-
to de mediação com a Loggi. Em seguida, o ato 
continuou pelas ruas e se concentrou em frente a 
Superintendência do Ministério do Trabalho e Em-
prego (DRT-MTE). Ali, foi recebido pela diretoria da 
instituição que também se sensibilizou com a causa 
dos trabalhadores e formou um grupo de trabalho 
para buscar soluções numa reunião marcada para a 
semana seguinte com a Loggi.

Onde tudo começou e terminou: em frente ao galpão da Loggi na Vila Leopoldina.

Na Marginal Tietê, protesto teve 

quase 5 mil motociclistas que 

desejavam direitos respeitados.

Em plena Avenida Paulista, os motociclistas com 

o SindimotoSP fizeram a sociedade conhecer as 

dificuldades que tem enfretado.

As manifestações foram promovidas pelos tra-
balhadores motociclistas da Loggi apoiados ir-
restritamente pelo SindimotoSP. Parte do ato 
fechou as faixas da Marginal Pinheiros e as Ave-
nidas Rebouças e Paulista. A principal reivindica-
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Ministério do Trabalho diz que 
quase um terço dos trabalhadores 
que não sacaram o abono é de SP

Serasa prorroga prazo para quitar 
dívidas com super descontos

O prazo final para sacar o Abono Salarial do 
Pis/Pasep ano-base 2014 é 30 de dezembro, 
mas até agora 948.288 trabalhadores ainda 
não procuraram uma agência bancária para 
retirar o benefício. A maioria é das regiões 
Sudeste e Sul, sendo que quase um terço 
das pessoas que não sacaram (357.036) 
é do estado de São Paulo. Para saber se 
tem direito, basta ir a uma agência da 
Caixa Econômica Federal com o número 
do PIS ou CPF. No portal http://trabalho.
gov.br/abono-salarial/consulta-abono-
-salarial-por-nome-ano-base-2014 tem 
uma lista completa com todos os nomes 
dos trabalhadores do estado de São Paulo 
e demais regiões brasileiras. É só acessar e 
seguir o passo a passo até chegar seu nome.

É a sua chance imperdível de quitar suas dívidas com condições especiais de 
pagamento, direto com as empresas participantes do evento, já que conta com 
os principais bancos, lojas, supermercados operadoras de cartão de crédito.  
Mais informações em www.serasaconsumidor.com.br/feirao
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CONSEGUIMOS LIBERAÇÃO DAS CARÊNCIAS*.
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            E ENTREGUEM NO RH !
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SEM REAJUSTE
    36 MESES !

ATENDIMENTO NACIONAL

Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito
De 2005 a 2015, mais de 435.853 mil pessoas fa-

leceram por acidentes no Brasil, segundo dados da 
Seguradora Líder-DPVAT. Se juntarmos o número de 
vítimas desse período, teríamos um cemitério quase 
do tamanho de uma cidade como Niterói (RJ). No 
domingo, 20 de novembro, Dia Mundial em Memó-
ria das Vítimas de Trânsito, façamos uma breve pausa 
para lembrar de todos que morreram por causa de 
acidentes com veículos e pensar o que cada um de 
nós pode fazer para evitar outras tragédias.

O trânsito é perigoso por sua própria natureza. Ve-
ículos novos podem se locomover em alta velocida-
de, dando a impressão aos passageiros que a rapidez 
está baixa por tamanha estabilidade e tecnologia. 
Entretanto, se uma batida contra o asfalto a 40 quilô-
metros por hora já é capaz de fazer um estrago enor-
me a um ser humano, nem precisamos nos esforçar 
muito para pensar o quanto somos frágeis dentro de 
um veículo a 130 por hora. Mesmo sabendo que tal 
velocidade não é permitida no Brasil, é comum ver-
mos carros e motos nesse ritmo em rodovias.

Qual é a saída para essa guerra silenciosa e apolítica 
que acontece todos os dias no trânsito? Definitivamen-

te, não podemos retroceder e negar os benefícios que a 
sociedade e a economia têm com as facilidades de lo-
comoção que a evolução tecnológica nos permite hoje. 
A ciência, aliás, é uma aliada que agora trabalha para 
tornar os veículos mais seguros, econômicos e susten-
táveis. A saída possível para essa situação é a educação. 
Sempre ela, aparecendo como a base para formação de 
uma sociedade mais equilibrada e pacífica.

Sem a educação, nenhum avanço tecnológico será 
capaz de frear a violência que acontece todos os dias 
no trânsito. Por isso, a partir de agora, todos estão 
convidados a adotar uma nova postura que garanta 
mais segurança e menos barbárie. Qualquer cidadão, 
motorista, passageiro ou pedestre, pode colaborar fa-
zendo a sua parte.

Os motoristas conduzem especial responsabili-
dade. É importante entender que as leis de trânsito 
foram pensadas e aplicadas para proteger a vida. Res-
peitá-las em sua totalidade é fundamental, por isso 
o pedestre tem prioridade. O que está em jogo não 
é só a integridade de quem segura o volante, mas 
também de todos que estão em sua volta.

O pedestre também tem papel importante. Ele de-

veria seguir as leis de trânsito, mas muitas pessoas 
desconhecem princípios básicos como atravessar nas 
faixas, usar passarelas e andar na calçada.  Os ciclistas, 
que integram cada vez mais o sistema de transporte 
nas cidades, podem contribuir andando pela ciclovia, 
usando equipamentos de segurança, lanternas e co-
letes luminosos, sinalizando e respeitando faixas de 
trânsito e os sentidos das vias.

O passageiro também pode ajudar bastante, não 
desviando a atenção do condutor e usando cinto de 
segurança, por exemplo. O passageiro nunca deve pe-
dir para descer fora do ponto de ônibus.

São inúmeras as ações que cada um pode fazer 
para evitar acidentes, mas precisa ter em mente o 
respeito à vida como essência.  Através da educação 
e mudança de atitude, os brasileiros poderão mudar 
este cenário trágico. O Dia Mundial em Memória das 
Vítimas de Trânsito serve para nos mostrar o quanto 
somos frágeis e valiosos. Faça sua parte por um trân-
sito mais seguro.

*Carlos Guerra, Diretor de Relações Institucionais 
da Seguradora Líder-DPVAT.

O que diz a lei no Brasil sobre moto andar entre os corredores de carro
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não proíbe o 

uso de motocicletas entre os corredores de carro. Em 
1997, o artigo 56 restringiria o uso das motos no corre-
dor, porém, foi vetado pelo então presidente, Fernando 
Henrique Cardoso, com a seguinte argumentação:

“Ao proibir o condutor de motocicletas e motone-
tas a passagem entre veículos de filas adjacentes, o 
dispositivo restringe sobre maneira a utilização desse 

tipo de veículo que, em todo o mundo, é largamente 
utilizado como forma de garantir maior agilidade de 
deslocamento”.

FiCAr Atrás do CArro é MAis PeriGoso?
Acidentes com moto quando não se está no cor-

redor costumam envolver veículos que não estão se 
movendo na mesma direção ou em uma velocidade 
muito diferente do que a moto, sendo assim, motos 

no corredor têm menos colisões na traseira, segundo 
aponta especialistas, que também apontam menor 
poder de frenagem das motos, em relação aos carros, 
como fator para acidentes que ocorrem quando se 
anda atrás dos veículos, além da falta de visibilidade 
de buracos e outros obstáculos nessa posição. A moto 
não consegue frear na mesma distância de um auto-
móvel porque necessitam de mais espaço.
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