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SindimotoSP participa do 3º Seminário de Segurança 
no Trânsito promovido pelo Folha de São Paulo

O descaso dessas empresas que atuam e exploram o motofrete em vários 
países, inclusive de primeiro mundo, tem jogado à categoria para baixo 
promovendo o dumping social.

Para os especialistas participantes do seminário, a conclusão 
e que as motos devem ser prioridade em campanhas de 
conscientização em combate aos acidentes de trânsito, além 
de  fiscalizar as empresas de aplicativos de entregas  que são 
entraves para redução dos acidentes, em 2018, elas foram 
responsáveis por mais de 18% das mortes em São Paulo.

“As motocicletas vieram para ficar, e inclusão 
social, qualidade de vida, mobilidade, meio de 
transporte e emprego de milhões de pessoas, 
não isentamos de culpas por partes dos mo-
tociclistas temerários, o pode público precisa 
entender que a proibição  não e caminho certo, 
segregar as motos só transfere  de lugar o pro-
blema, e uma medida preconceituosa, e preciso 
investir urgente em  educação, conscientização 
e capacitação, porque temos milhões em inves-
timento para bike e zero para as motos. 

É urgente a necessidade das empresas de 
Apps de entregas cumprirem as leis existentes 
(Lei Federal 12.009/09, 12.997/14 e Lei Munici-
pal 14.491/07), deixando de criar estímulos e 
prêmios por metas de entregas, porque quanto 
mais correr mais  ganham os motociclistas. Isso 
é proibido pela Lei Federal 12.436/11, que prevê 
multa de mais de 3 mil reais por motociclistas 
para empresas ou tomadores de serviços”.

“ Não podemos admitir que , em 
nome da liberdade, uma série de 
conquistas e direitos sejam rediscu-
tidos. Um principio não deve  estar 
acima da preservação da vida, o 
argumento da liberdade individual 
deve ser usado com cuidado pois 
teria servido no passado inclusi-
ve para justificar a escravidão no 
pais, dizia que os escravos podiam 
trabalhar porque pelo menos esta-
va garantido a comida. Em breve a 
prefeitura criará uma regulamen-
tação que garanta maior seguran-
ça aos entregador  e regras para as 
empresas e tomadores de serviços. 
Houve aumento nas mortes porque 
os aplicativos estão compensado 
financeiramente os que fazem mais 
entregas”.
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Câmara Temática de Motos
A câmara temática de motos está discutindo mudanças na legislação 

municipal, com objetivo de trazer mais segurança ao motofretistas que 
trabalham na cidade. As propostas que estão sendo discutidas veem de 
encontro as necessidades do uso dos equipamentos de segurança obri-
gatórios por lei, como uso do colete/jaqueta de segurança com refletivos, 
que permite o profissional ser identificados a mais de 300 metros e reco-
nhecido a pelo menos 100 metros, pelo motorista do outro veículo. Isso 
diz respeito a uma norma internacional de segurança, ou seja  “ver e ser 
visto”, que estudos indicam mais de 20 % de redução de acidentes.
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- Alteração da Lei Municipal 14.491. - Incentivos que estimulem a regula-
mentação 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 objetivo de diminuir os núme-
ros dos acidentes e mortes no trânsito. - Campanhas de Educação do Trânsito 
e implantação do Plano de Segurança para Motociclistas.

- Políticas públicas que visem complementar a capacitação dos motociclis-
tas e contribuir com para à inserção prioritária e segura do transportador por 
motocicleta nas políticas de trânsito e transporte do Município no que se re-
fere à segurança.

- Medidas e parâmetros para tornar mais eficiente a fiscalização das moto-
cicletas, bem como combater de forma intensiva e contínua a atividade não 
regularizada. 

- O uso do capacete com faixa refletiva, baú com capacidade máxima de 90 
litros com refletivos, e o protetor de membros inferiores instalado na motoci-
cleta, antena corta pipa, refletivos instalados na moto.

- Fiscalização do uso de mochila, que é proibido por lei,  normatização do 
seguro de vida para evitar fraudes e que passará a ser exigido para todos os 
profissionais como primeira fase do procedimento de regulamentação.

- Deve ser feito também campanhas de educação e orientações para que 
todos os trabalhadores sejam avisados, sem cunho punitivo nessa fase.

O SindimotoSP sugere mudanças e desburocratização para que 
os motociclistas fiquem dentro da lei. São elas:
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al O que esse jornal tem acompanhado nos últimos meses é um 
avanço desenfreado das empresas de aplicativo no Motofrete 
e nenhum controle e fiscalização. É preciso que os governantes  
entendam essa situação o mais rápido possível e façam a devida 
regulamentação desta prática criminosa contra os motoboys.  
Essas empresas devem entender que existem leis e estas precisam 
ser respeitadas.

Ministério Público do Trabalho 
(MPT) acata denúncia do 

Sindimotosp contra LOGGI 
por práticas antissindicais

A empresa foi chamada pelo MPT para explicar perseguição que tem promovi-
do contra o SindimotoSP e tentativas de desvalorizar as ações do sindicato junto 
à categoria de motofrete com falsas notícias. 

As ações da Loggi, que precariza veemente as relações trabalhistas, são repre-
sálias contra o representante legal da categoria dos motoboys.  

Além de monopolizar as entregas do setor delivery por aplicativos, ela pro-
move o dumping social, persegue os delegados sindicais eleitos pela categoria, 
realiza bloqueios injustos nos trabalhadores que reivindicam direitos e realizou 
desmonte total do comitê de trabalhadores que ela mesmo ajudou a montar, 
para esvaziar o movimento sindical. 

O absurdo da perseguição se deu no dia da Audiência Pública em 25 de fe-
vereiro de 2019, quando a Loggi incentivou os trabalhadores que estão em sua 
plataforma se colocarem contra o sindicato, que apenas desejava justiça para 
os trabalhadores do motofrete e a regulamentação de serviços que ela e outras 
empresas de aplicativos no motofrete executam no setor de duas rodas profis-
sionais. Nesse dia, o que se observou foi um ato de violência contra o sindicato. 

Agora, o Ministério Público do Trabalho segue com audiência para que a em-
presa se justifique. 

O SindimotoSP, na defesa do trabalhador motociclista afirma que não irá 
intimidar-se diante da Loggi e outros Apps, porque entende que esse é o 
seu papel: lutar pela valorização da classe, saúde, segurança e dignidade  
dos motofretistas.

No Brasil, mais de 11 mil motociclistas morreram em um ano, segundo último 
balanço do Ministério da Saúde. O seguro DPVAT pagou mais de 167 mil inde-
nizações a vítimas com acidentes de moto em 2018. Um terço das indenizações, 
foi no Nordeste do país. O Sudeste foi a segundo região com o maior número de 
indenizações pagas. Além da conhecida pressa dos motociclistas, alguns apli-
cativos, especialmente de entrega de comidas, dão bônus em dinheiro aos que 
fazem entregas em menos tempo e aumentam o risco de acidentes. O número 
de acidentes fatais com motociclistas aumentou 17,7% na cidade de São Paulo 
no ano passado. A média subiu para uma morte por dia. Em 2018, foram 366 
mortes, contra 311 em 2017. 

Em outros países, como tem crescido a oferta e demanda por entregas com 
aplicativos, o fato se repete. 

Recentemente, países da Europa como Espanha, Portugal, Inglaterra e Fran-
ça, tiveram grandes manifestações de motociclistas profissionais reivindicando 
direitos e mais segurança para exercer a profissão.  

A morte de um entregador da Glovo, em Barcelona, que morreu em aciden-
te, gerou protesto de centenas de motociclistas de delivery que exigiram que a 
empresa seja responsabilizada. Da mesma forma que ocorreu em Buenos Aires 
com Ramiro Cayola, entregador do Rappi que faleceu atropelado por um cami-
nhão em Puerto Madero, a empresa se exime de responsabilidade. Os trabalha-
dores da Rappi, Ifood de vários países estão, agora, se mobilizando e exigindo 
direitos. 

Na Inglaterra, se não bastassem as mortes, os motofretistas estão sendo assal-
tados e tem, muitas vezes, que pagar para ter a motocicleta de volta. 

Regulamentação passo a passo: o que o motociclista 
profissional precisa fazer para ficar dentro da lei de 

padronização do setor de motofrete
Para fazer o curso
Matricule-se em uma instituição de ensino credenciada pelo Detran.SP (ver lista abaixo 

do Sest-Senat), apresentando os seguintes documentos: foto 2×2 colorida e recente, cer-
tidão original de prontuário do Detran para fins de direito (retirar no Ciretran da cidade 
onde foi emitida a CNH ou no Poupatempo), cópia da CNH e certidão original de distribui-
ção criminal (retirada no fórum da cidade onde foi emitida a CNH).

Após aprovação no curso
 Você receberá o seu Certificado e deve levar ao Detran para conferência e inserção do 

curso no prontuário e solicitar alteração da CNH para Motofretista.

Após inserção no prontuário
Com a CNH modificada, você deve ir ao SindimotoSP (Rua Dr Eurico Rangel, 58 – 

Brooklin Novo – SP) para obtenção do Condumoto e Licença Motofrete (placa vermelha). 
A documentação necessária está em www.sindimotosp.com.br/beneficios/apoio.html.
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