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Aumento de 18% das mortes de motociclistas 
no trânsito paulista está ligado a condução 
das empresas de aplicativos no motofrete

Ministério Público – Ação Civil Pública pode multar em mais de
200 milhões a empresa Loggi de aplicativos de motofrete.

Lei Federal 12.436/11, veda o emprego 
de práticas que estimulem o aumento de 

velocidade por motociclistas profissionais, multa 
pode passar de 3 mil reais por motociclistas

MOTOFRETE CLT TENDE A CRESCER EM SP

O recuo nos óbitos dos últimos 3 anos de quem anda de motocicleta 
na capital de São Paulo terminou com o avanço da exploração das 
empresas de aplicativos no motofrete, que contratam motociclistas 
sem respeitar as leis 12.009, 12.436, 12.997, 14.491 do munícipio de SP 
e as Resoluções 356 e 410 do CONTRAN . O número alarmante acende 
sinal vermelho e exige atitudes rápidas dos órgãos públicos. 

Depois da onda dos aplicativos que desvalorizaram a categoria nos últimos anos, 
trabalhadores buscam melhores ganhos e, segurança e qualidade de vida .

A precarização das relações trabalhistas, o aumento de acidentes 
envolvendo motociclistas e a queda na remuneração dos 

trabalhadores de motofrete que as empresas de aplicativos no setor 
profissional de duas rodas são assuntos amplamente discutidos pelo 

grupo que busca resolver o assunto.

Segue na Câmara de Deputados 
Federais projeto para alteração

da CNH para motociclistas

SindimotoSP realiza serviços 
de emissão do Condumoto 

- Renovação e Licença 
Motofrete - Placa Vermelha

Integrantes da CMTT buscam 
soluções para questão dos 
aplicativos de motofrete.

Muito além das vítimas de
acidentes de trânsito
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Editorial

Benvindos a 2019. Pode ter demorado, mas chegou... e nós também. São novos tempos, mudanças, 

governantes e principalmente esperança.  Esse ano tem que ser diferente para o motofrete e mototaxi 

em todo Brasil. Os profissionais devem se unir para que direitos sejam garantidos e buscarem novas 

conquistas. Os sindicatos também devem estar juntos e buscando nos governos políticas públicas 

para quem anda de moto nas cidades porque os acidentes de moto só aumentam. Também deve haver 

regulamentação das empresas de aplicativos no motofrete para que a concorrência com as empresas de 

entregas rápidas seja leal. Enfim, tem muito a se fazer, por isso, vamos adiante.

Segue na Câmara de Deputados Federais projeto 
para alteração da CNH para motociclistas

O Projeto de Lei 3245/15 aprovado 
pela Comissão de Viação e Transportes 
da Câmara de Deputados Federais em 
Brasília, está tramitando em caráter 
conclusivo na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, mesmo com a 
chegada de novos deputados. O PL foi 
tirado e colocado na pauta de votação diversas vezes, 
mas voltou à pauta para as próximas votações. 

Se aprovado no Congresso, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) fará a regulamentação definindo 

subcategoria A1 e não ter cometido nenhuma infração 
gravíssima, ou ser reincidente em infrações graves, 
durante os últimos doze meses. Para fazer sua CNH na 
subcategoria A3 (sem limite de cilindrada), o condutor 
deve ter no mínimo um ano de subcategoria A2 e não 
ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 
ou ser reincidente em infrações médias, durante os 
últimos doze meses. Mesmo aprovada a lei, para 
quem já tem CNH não muda por enquanto e haverá, 
segundo o documento oficial, mudanças apenas para 
renovação.

os detalhes pertinentes a cada 
subcategoria que será criada. 
Assim, os novos motociclistas terão 
de fazer uma evolução gradual 
entre as três subcategorias: A1 
(até 300cc), A2 (até 700cc) e 
A3 (sem limite de cilindrada). 

Primeiramente o motociclista deverá concluir sua 
habilitação na categoria A1 (até 300 cc). Depois, para 
habilitar-se na subcategoria A2 (até 700 cc), o condutor 
deverá estar habilitado há no mínimo um ano na 

SindimotoSP realiza serviços de emissão do Condumoto
Renovação e Licença Motofrete - Placa Vermelha

Além de oferecer mais-
vcomodidade ao traba-
lhador motociclista que 
precisa desses docu-
mentos para trabalhar 
legalizado, os valores 
cobrados são bem meno-
res dos que os praticados 
por outras instituições 
que realizam o serviço. 
A rapidez na entrega dos 
documentos também 
é diferencial, já que o 
SindimotoSP conhece 
todas as etapas do pro-
cesso, emite as certidões 
e entrega nas mãos do 
motociclista tudo pron-
to. O sindicato atende 
tanto sócios quanto não 
sócios de segunda a sex-
ta-feira das 8 às 17 hs na Rua Dr Eurico Rangel, 58 – 
Brooklin Novo – SP. Obtendo o Condumoto e a Licen-
ça Motofrete o trabalhador do motofrete fica dentro 
da regulamentação exigida pela Lei Federal 12009 e 
Lei Municipal 14491 da capital de São Paulo. Veja os 
documentos necessários para início do processo de 
regulamentação.

Para o 1° Condumoto - Celetista e Autônomo
1. CNH categoria “A” expedida há pelo menos 2 anos
(original e cópia)
2. Certidão de Distribuição e Execução Criminal 

junto a Justiça Federal (original) emitida pelo site 
www.jfsp.jus.br (SindimotoSP tira gratuitamente 

para associados)
3. Comprovante de endereço com CEP e bairro 

(original e cópia)
4. Duas fotos 2x2 recentes e coloridas
Para renovação do Condumoto
1. CNH com Curso de Motofretista – Reciclagem 

(original e cópia)
2. Comprovante de endereço (original e cópia)
3. Duas fotos 2X2
4. Certidão da Justiça Federal
5. Certidão de Distribuição Criminal da Capital SP
6. Certidão da Vara de Execuções Criminal da Capital
7. Certidão de Objeto em Pé
8. Certidão de Pontuário para fins de Direito
9. Extrato de Pontos (Detran ou Poupatempo)
10. Título de Eleitor (original e cópia)
11. Reservista (original e cópia).
Para o Motofrete (placa vermelha)
motofretista registrado em carteira
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas da 

foto, qualificação civil e contrato de trabalho).
3. Apólice de seguro e vida complementar não infe-

rior a 3 vezes o valor do seguro obrigatório (original 
e cópia) que consta na Convenção Coletiva Sindimo-
toSP /Sedersp 2012 -2014.

4. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em 
nome do interessado (original e cópia frente e verso) 
caso a motocicleta esteja com placa cinza.

5. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - (ori-
ginal e cópia) caso a motocicleta esteja com placa 
cinza.

6. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 
anos excluído o ano de fabricação.

7. Cilindrada mínima permitida: 120cc.

8. Caso a documentação da motocicleta não esteja 
no nome do interessado, providenciar o Contrato de 
Composse.

Observação: caso o condutor esteja registrado em
carteira profissional (Celetista) fica dispensado à 

apresentação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário 
(CCM). Caso a motocicleta seja Zero KM fica dispen-
sado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota Fiscal da 
motocicleta (original e cópia).

Para o Motofrete (placa vermelha)
motofretista autônomo
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Apólice de seguro e vida no valor mínimo de R$
40.500,00 (original e cópia).
3. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 

anos excluído o ano de fabricação.
4. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
5. Declaração comprobatória de regularidade jun-

to ao Instituto Nacional Seguro Social – INSS, caso o 
interessado não esteja registrado em carteira profis-
sional de trabalho, do contrário, apresentar carteira 
profissional de trabalho (original e cópia).

6. Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM).
7. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome 

do interessado (original e cópia frente e verso) caso a 
motocicleta esteja com placa cinza.

8. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - (ori-
ginal e cópia).

9. Caso a documentação da motocicleta não esteja 
no nome do interessado, providenciar o Contrato de 
Composse.

Observação: caso a motocicleta seja Zero KM fica
dispensado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota 

Fiscal da motocicleta (original e cópia).

Para mais informações dirija-se a sede do sindicato na Rua Dr Eurico Rangel, 58 - Brooklin Novo / SP) de segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs.
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Mortes de motociclistas sobem 18% em São Paulo
Especialistas levantam tese que aumento nos óbitos está ligado à invasão de empresas de aplicativos no setor de motofrete. 

Desrespeito as leis, incentivo ao aumento de velocidade por conta de prêmios e metas para os trabalhadores são práticas que os motociclistas estão sujeitos ao trabalharem para elas.

Entre 2014 e 2015, as empresas de aplicativos no mo-
tofrete começaram oferecendo corridas a R$ 22, jorna-
da de trabalho menor e benefícios para os motociclis-
tas profissionais. Com o passar do tempo, a falta de 
fiscalização nos serviços prestados por essas empresas 
bem como ganância por lucros, levaram uma década 
de conquistas trabalhistas do setor de duas rodas pro-
fissional para baixo, na contramão da história. Preca-
rização de direitos trabalhistas, prática de dumping 
social e queda na qualidade de vida do motociclista 
são alguns itens que tem deixado o motociclista profis-
sional desmotivado, além de fazer com que trabalhem 
mais para que consigam manter salários razoáveis.

Muitos trabalhadores se regulamentaram para 
poder ficar dentro da lei, mas agora, muitas em-

O Ministério Público do Trabalho (MPT) - Procura-
doria Regional do Trabalho 2ª Região / Coordenado-
ria de Primeiro Grau está movendo Ação Civil Pública 
contra a Loggi e L4B com audiência a ser realizada no 
mês de fevereiro. No decorrer do documento, o MPT 

A tendência agora é o retorno de motociclistas 
profissionais para o regime CLT, já que estão incon-
formados com as práticas abusivas das empresas de 
aplicativos no motofrete que jogam a renda do traba-
lhador para baixo enquanto faturam milhões. Para se 

presas de aplicativos no motofrete trabalham com 
quem ainda está longe de estar padronizado con-
forme determina as Leis 12.009 (Federal) e 14.491 
(Municipal válida na capital São Paulo). Ainda por 
cima, essas empresas desrespeitam a Lei Federal 
12.436 (que impede as empresas de apressar o mo-
tociclista nas entregas mediante oferta de prêmios) 
e a Lei Federal 12.997 que determina o pagamento 
de adicional de periculosidade para todos que exer-
cem atividades com motocicleta.

De lá para cá, o motociclista profissional que tra-
balha em aplicativos se viu refém do sistema e, para 
manter um ganho mínimo, precisa trabalhar horas a 
fio, ficar a mercê das empresas, como Loggi, Rapiddo, 
Rapy e outras, além de ter todos direitos trabalhistas 

lista todas as ações das duas empresas que caracteri-
zam relações trabalhistas como também ambas é que 
toma as decisões na esfera negocial dos fretes, de que 
não são meras plataformas tecnológicas, nem agen-
ciadoras ou intermediadoras e, sim eempresas de 

ter uma ideia, nos últimos 3 anos além de acidentes 
ter aumentado o número de óbitos entre motoboys, 
o salário despencou de cerca de R$ 4.000,00 para R$ 
1.500,00, marcando queda de menos de 50%. Para 
ter uma renda maior, esses motociclistas dobram a 

conquistados ao longo dos anos, anulado com ilusão 
de serem micro-empresários.

Isso acontece porque os motoboys não são MEIs, 
já que não negociam com os tomadores de serviços. 
Como não fecham preços de corridas, o ganho maior 
fica com as empresas de aplicativos no motofrete, já 
que as notas fiscais dos trabalhadores é feita para es-
sas empresas, ficando assim subordinados a elas que 
ficam cada vez mais milionárias.

Enquanto isso, o trabalhador motociclista viu seu 
ganho salarial cair, bem como sua qualidade de vida. 
Atualmente, ele precisa trabalhar mais para manter 
um salário que compense, o que na maioria das vezes 
não acontece. De pouco mais de R$ 22 em 2015, hoje 
com os R$ 12,00 (queda de 47,60%), em jornadas in-
termináveis e cansativas, o motoboy está sujeito a aci-
dentes bem como desgaste maior de sua motocicleta, 
que ainda para piorar, nem recebe o aluguel de moto 
que os registrados em carteira recebe.

Na conta feita na ponta do lápis, percebe-se que 
aumentou o número de quilômetros rodados de 2.500 
kms por mês para 3.500, o índice de mortes que che-
gou a alarmantes 400% e as despesas por mês que 
saiu dos R$ 1.603,17 para R$ 2.050,00, em média, ge-
rando 31,75% de aumento, além da concorrência entre 
os trabalhadores de aplicativos passar de 1300 para 
5000 cadastrados, tendo aumento de 260%.

serviços e entrega. Caso autuada, o valor pode chegar 
a R$ 200 milhões. Recentemente, a Loggi foi multada 
em quase r$ 2 milhões e foi obrigada a registrar quase 
600 funcionários. A empresa recorreu e aguarda pare-
cer final do MPT.

jornada de trabalho (cerca de 40%), expondo a mais 
riscos de acidentes. Se isso não bastasse, essas empre-
sas não pagam periculosidade, aluguel de moto, VR, 
seguro de vida grátis, cesta básica e outros. Motoci-
clistas com registro em carteira também tem direito a 
férias, 13º salário, FGTS, multa rescisória e outros.

Atualmente, um trabalhador CLT tem todos os benefí-
cios acima além de, no decorrer dos últimos anos, ter rece-
bido aumento salarial corrigido com o índice de inflação.

Ministério Público – Ação Civil Pública pode multar em mais 
de 200 milhões a empresa Loggi de aplicativos de motofrete.

Motofrete CLT tende a crescer em São Paulo
Depois que passou a euforia para trabalhar com aplicativos, que desvalorizaram a categoria nos 
últimos anos, trabalhadores motociclistas buscam melhores ganhos, segurança e qualidade de vida 
com registro em carteira.

Capital da Empresa RAPPI, 
saltou de 522 mil reais 
em 2017 para mais de 

31 milhões em 2018

Capital da Empresa LOGGI,
saltou de 215 mil reais 
em 2014 para mais de 

120 milhões de reais em 2018

Capital das Empresas 
RAPIDDO/IFOOD, saltou de 936 mil 

reais em 2014 para mais de 
43 milhões de reais em 2018

R$ 5.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

R$ 20.000.000

R$ 25.000.000

R$ 30.000.000

R$ 35.000.000

2017 2018

R$ 522.344,00

R$ 31.803.161,00

VALORIZAÇÃO DA EMPRESA (6.000%)

2015 2016 2017 2018

R$ 30.000.000

R$ 60.000.000

R$ 90.000.000

R$ 120.000.000

R$ 150.000.000

R$ 48.847.569,00

R$ 83.618.057,00

R$ 120.885.309,00

R$ 2.600,000,00

VALORIZAÇÃO DA EMPRESA (5.557%)

2015 2016 2017 2018

R$ 10.000.000

R$ 20.000.000

R$ 30.000.000

R$ 40.000.000

R$ 50.000.000

R$ 936.735,00

R$ 19.329.151,00

R$ 43.324.151,00

VALORIZAÇÃO DA EMPRESA (4.535%)

R$ 31.824.590,00
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Mortes de motociclistas sobem 18% em São Paulo
Especialistas levantam tese que aumento nos óbitos está ligado à invasão de empresas de aplicativos no setor de motofrete. 

Desrespeito as leis, incentivo ao aumento de velocidade por conta de prêmios e metas para os trabalhadores são práticas que os motociclistas estão sujeitos ao trabalharem para elas.

Regulamentação do motociclista profissional é a resposta para os problemas da categoria

Empresas de aplicativos no motofrete 
exigem uso de mochilas e baús fora da 

norma de segurança expondo trabalhador 
a risco de acidentes e problemas de saúde.

SindimotoSP realiza junto com motociclistas 
profissionais diversas manifestações contra 

empresas de aplicativos no motofrete

Mortes de motociclistas voltaram a subir e número de vítimas é o maior em 3 anos

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 motoci-
cleta deve possuir, bem como o motociclista. O primeiro passo para ficar regula-
rizado é fazer o Curso de 30 Horas Obrigatório do Contran, depois alterar a CNH 
para motofretista e por fim, tirar a Licença Motofrete 
(placa vermelha). No caso dos motofretistas da capi-
tal de São Paulo, é obrigatório ainda tirar o Condumo-
to. Em outros estados brasileiros, deve-se procurar as 
secretarias municipais de transporte ou sindicatos de 
motofrete para mais informações.

Para dar início a regulamentação, o trabalhador mo-
tociclista deve inscrever-se nos locais que oferecem o 
Curso Obrigatório de 30 Horas do Contran, no caso o 
Sest-Senat (em todo Brasil) ou CET (só capital São Pau-
lo). Outras obrigatoriedades são ter 21 anos; estar habili-
tado 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.

As bolsas e mochilas de cargas utilizadas pelos motoboys de aplicativos estão 
fora da orientação da Lei Federal 12.009 e da Lei Municipal 14.491, além de Nor-
ma Regulamentadora 17 MTE.  Empresas como a Rappi, Loggi, Ifood, Glovo, Uber 
Eats e outras, exigem o uso de mochilas em desacordo com as normas exigidas 
por lei. Fora do padrão, elas comprometem a segurança dos motociclistas no 
trânsito com vários fatores que causam acidentes com maior facilidade, sendo o 
principal a perda do equilíbrio do condutor, pois a dirigibilidade fica totalmente 
comprometida com forças imprevisíveis geradas através do peso da bolsa de car-
gas ou com os deslocamento interno dos produtos transportados. A ABRAMET 
– Associação Brasileira de Medicina do Trafego, diz que o uso indevido também 
pode causar lesões no trabalhador. 

Desde 2014 o sindicato dos motoboys, no legítimo interesse da categoria pro-
fissional de duas rodas, vem reivindicando junto as autoridades públicas posi-
cionamento e atitude em relação as essas empresas que precarizam as relações 
trabalhistas e exploram o trabalhador motociclista, bem como praticam concor-
rência desleal em relação as empresas express de entregas rápidas tradicionais. 
As ações do SindimotoSP resultaram em investigações do Ministério Público do 
Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego (veja nessa página matéria sobre 
o assunto). As manifestações tiveram apoio irrestrito da categoria que está cansa-
da da exploração, segundo depoimentos dos próprios motoboys.

Há tempos estas empresas vem promovendo o desmoronamento do setor de mo-
tofrete deixando de pagar os direitos trabalhistas dos motociclistas profissionais, 
bem como levando a falência empresas convencionais de motofrete que pagam im-
postos, gerando desemprego e praticando concorrência desleal.

Nos últimos anos os óbitos vinham diminuindo, 
mas recente pesquisa não só revelou o aumento como 
ele estar ligado ao crescimento dos aplicativos de 
entrega por motoboys, que dão prêmios em dinheiro 
para quem faz mais viagens. Técnicos da Companhia 
de Engenharia de Tráfego (CET) avaliam que, por con-
ta do aumento da demanda de aplicativos de entrega 

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 distri-

buição criminal (retirada no fórum da cidade 
onde foi emitida a CNH).

2) Após aprovação no curso, com o Certifica-
do de Conclusão deve ir ao Detran de seu estado 
para conferência e inserção do curso no pron-
tuário, alterando assim a CNH para Motofretista.

3) Após inserção, verificar junto a secreta-
ria de transporte de sua cidade onde obter a 
licença motofrete (placa vermelha). Certifi-
que-se também se sua cidade não exige outros 
documentos para o exercício da profissão de 
motociclista profissional. No caso de São Pau-
lo - capital, o DTP (Rua Joaquim Carlos, 657 - 
Pari) dá as informações necessárias para ob-
tenção do Condumoto.

por motoboys contratados por empresas como Ra-
ppi, Loggi, Uber Eats, iFood e a prática de oferecer 
prêmios a quem faz mais entregas - vedada pela Lei 
Federal 12.436/2011 - estimula a direção imprudente. 
Os dados da pesquisa são do Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo 
(Infosiga), mantido pelo governo estadual.

Esses prêmios não são bem vistos pela própria ca-
tegoria, segundo o presidente do Sindicato dos Men-
sageiros Motociclistas de São Paulo - Sindimotosp, 
Gilberto Almeida dos Santos. “O principal problema 
é que essas empresas trazem gente muito nova, sem 
experiência, sem cursos. E, com esses estímulos, esse 
pessoal é colocado para correr”, diz.
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Integrantes da CMTT buscam soluções para 
questão dos aplicativos de motofrete no setor

Apesar das multas, infratores reclamam, mas não mudam comportamento

Muito além das vítimas de acidentes de trânsito

A CMTT é um 
grupo de trabalho 

(GT) que reúne 
governo municipal 
e representantes do 
setor de duas rodas. 
O SindimotoSP e a 
Febramoto fazem 

parte do GT.

A precarização das relações trabalhistas, o aumento de acidentes envolvendo motociclistas e a queda 
na remuneração dos trabalhadores de motofrete que as empresas de aplicativos no setor profissional 
de duas rodas são assuntos amplamente discutidos pelo grupo que busca resolver o assunto.

A invasão das empresas que exploram o motofrete 
através de aplicativos não é só uma questão observada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego que moveu ação 
contra elas, mas também motivo de preocupação para à 
Câmara Temática de Motos – CMTT, que tem se reunido 
para resolver a situação precária dos trabalhadores, 
já que o modelo de serviços prestados e exigidos por 
essas empresas estão fora das normas de segurança e 
cumprimentos das leis federais e municipal.

Para se ter uma ideia da importância do assunto, na 
última reunião o Ministério do Trabalho e Emprego 

Precisamos acelerar essa trajetória para alcan-
çarmos o objetivo proposto pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) de reduzir em 50% o número 
de mortes no nosso trânsito até 2020. Para tal, pre-
cisamos mudança radical da cultura para mobili-
dade, não só do motorista, mas também do nosso 
pedestre, dos governantes e toda cúpula dirigente 
do nosso país. Faz-se necessário a execução do Có-
digo de Trânsito Brasileiro que data de 1997, quan-
do determina a Educação de Trânsito nas escolas. 
Até hoje, vários itens desse código não foram colo-
cados em pratica. Educação continuada, formação 
de condutores, campanhas permanentes, policia-
mento ostensivo, participação ativa da sociedade, 
a fiscalização e a punição parecem abandonadas.

Velocidade, bebida, drogas, fadiga, sono e desa-
tenções continuam fazendo parte do ranking cau-
sador de nossos tristes acidentes como afirmamos, 
necessitamos de uma imunização em curto prazo 

Você já sabe que, por aqui, as pessoas estão no cen-
tro de tudo o que fazemos. Afinal de contas, o Seguro 
DPVAT é para todas as vítimas de acidentes de trân-
sito, não é mesmo? Mas, apesar disso, a Seguradora 
Líder, administradora do Seguro DPVAT, se relaciona 
com diversos outros públicos? E, ao defini-los, conse-
guimos criar ações específicas para cada um deles. 

Vítimas e beneficiários - Oferecer atendimento de 
excelência às vítimas de acidentes de trânsito e seus 
familiares é um dos nossos propósitos e, nos últimos 
dois anos, promovemos diversas ações e iniciativas 
justamente com esse objetivo. Alguns dos exemplos 
são análise e aprovação de pagamentos associados à 
invalidez permanente; internalização das atividades 
de revisão de perícia médica; e a simplificação dos do-
cumentos para dar entrada no Seguro, com a criação 
do Digiponta, projeto de digitalização dos pedidos de 

A Câmara Temática de Motocicletas tem Porta-
ria publicada no Diário Oficial do munícipio, re-
gimento interno, discute demandas para o setor 
e motociclistas, é vinculada à Secretaria de Mo-
bilidade e Transportes (SMT) e está formalizando 
políticas públicas voltadas para a melhoria da se-
gurança dos usuários de motocicletas em geral. 
Também incentiva a regulamentação do trans-
porte de cargas por motofrete na cidade de São 
Paulo a partir do diálogo entre representações de 
cidadãos e o poder público municipal.

(MTE), através do auditor Fiscal Sérgio Aoki, explicou 
aos integrantes do grupo as ações que o MTE tem 
aplicado contra as empresas aplicativos de motofrete, 
como multas milionárias e outras sanções. Essas 
empresas sistematicamente vem desrespeitando as leis 
que regem a categoria, prejudicando os trabalhadores. 
Nesse contexto, não passa despercebida pela Câmara 
a atuação predatória das empresas de aplicativos 
no motofrete que tem praticado dumping social, 
concorrência desleal em relação as empresas express 
do setor, entre outras.

em que a fiscalização e punição precisam ser se-
veras. Em longo prazo, atuando na mudança da 
cultura já na pré-escola, aos cinco anos de idade, 
com educação de trânsito onde serão ensinados 
os perigos da máquina sobre rodas. Para que ser-
ve, como fazer bom uso, sinalização de trânsito, 
evoluindo com leis, resoluções, chegando ao curso 
secundário onde dentro da física, química, biolo-
gia seriam passados conhecimentos das ações de 
forças exercidas sobre o veículo, de doenças cau-
sadas pelo trânsito e mesmo pelo transporte de 
produtos perigosos.

Por que derrapam, por que capotam, efeitos do 
ruído, da vibração, consequências dos gases, va-
pores, poeiras e fuligem sobre o homem e meio 
ambiente. A necessidade real de utilização de 
equipamentos de segurança e tantas outras coi-
sas que amadureceriam nosso jovem e ao fim de 
13 anos teríamos novos cidadãos, conscientes, res-

indenização recebidos pelas Seguradoras Consorcia-
das e com o “Formulário Único de Pedido do Seguro 
DPVAT”. Todas essas iniciativas, com foco nos clien-
tes, ajudaram a reduzir o tempo médio de pagamento 
das indenizações dos 30 dias previstos em lei para 12.

Segurados - O Seguro DPVAT é pago, uma vez por 
ano, pelos proprietários de veículos automotores no 
Brasil, no mesmo vencimento da cota única ou 1ª 
parcela do IPVA. Nessa perspectiva, para atender aos 
segurados, a Seguradora Líder disponibiliza, em seu 
site, o Saiba como Pagar, em os proprietários de veí-
culos acessam um mapa para se informarem sobre as 
formas de pagamento em cada Estado e emitirem as 
guias de pagamento ou consultarem as informações 
sobre os bancos arrecadadores. 

Sociedade - Consciente de seu importante papel na 
sociedade brasileira como gestora do Seguro DPVAT, 

Na reunião também foi discutida as  seguintes pautas:

ponsáveis, conhecendo os limites da máquina so-
bre rodas, o respeito mútuo e a própria vida.

Aos 18 anos, como cidadãos diferenciados, fariam 
um Curso de Formação de Condutores (CFC) com trei-
namento 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, pista molhada, des-
viar 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 atingiremos 
o objetivo reduzindo de maneira substancial a epide-
mia que hoje faz parte do nosso dia a dia. Certamente 
estaríamos imunizando nossa população e erradican-
do um mal sistemático em nossas cidades.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior
Diretor de Comunicação e do Departamento de

Medicina de Tráfego Ocupacional da ABRAMET

a Seguradora Líder também investe, cada vez mais, em 
iniciativas voltadas a toda a sociedade brasileira. Uma 
delas é a divulgação mensal de seus dados estatísti-
cos para que eles se tornem insumos para a realização 
de campanhas de prevenção e educação no trânsito. 
Além disso, o Seguro DPVAT também representa uma 
importante fonte de receita para a União, ao gerar re-
cursos para custeio da assistência médico-hospitalar 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). E, para finalizar, 
sabe o que também reforça o nosso compromisso com 
a sociedade? O próprio Blog Viver Seguro no Trânsito, 
através de seus conteúdos com orientações práticas de 
segurança no trânsito, mobilidade urbana e tecnologia 
no universo dos veículos.

Artigo cedido - Líder DPVAT

- Desburocratização da regulamentação.
- Alteração da Lei Municipal 14.491.
- Incentivos que estimulem a regulamentação da 

categoria.
- Regulação do Seguro de vida complementar da 

Lei atual, para atender as diversas reclamações dos 
motofretistas e prevenir fraudes.

- Programa de Proteção ao Motociclista - com obje-
tivo de diminuir os números dos acidentes e mortes no 
trânsito. - Campanhas de Educação do Trânsito e im-

plantação do Plano de Segurança para Motociclistas.
- Políticas públicas que visem complementar a ca-

pacitação dos motociclistas e contribuir com para à 
inserção prioritária e segura do transportador por 
motocicleta nas políticas de trânsito e transporte do 
Município no que se refere à e ciência e segurança.

- Medidas e parâmetros para tornar mais eficiente 
a fiscalização das motocicletas, bem como combater 
de forma intensiva e contínua a atividade não regu-
larizada.






