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“Morre em um acidente de trânsito um 
entregador do Glovo em Barcelona, seus 
companheiros exigem que a empresa seja 
responsabilizada. Da mesma forma que 
ocorreu em Buenos Aires com Ramiro 
Cayola, entregador do Rappi que faleceu 
atropelado por um caminhão em Puerto 
Madero, a empresa se exime de respon-
sabilidade. Os trabalhadores de plata-
formas (Rappi, Glovo, Ifood... etc), esses 
novos operários digitais sem direitos bá-
sicos como a possibilidade de se sindi-
calizarem, dispor de serviços sociais ou 
seguros, expõem seus corpos ao que for, 
enquanto esses tipos de novas empresas 
não pagam impostos e não apresentam 
nenhum tipo de responsabilidade civil”@404comunicacionpopular / Fonte: Emergentes

Morte de motoboy na Espanha causa protesto

Ministério Público do 
Trabalho de São Paulo 
move Ação Civil Pública 
contra Ifood e Rapido

A ação é baseada no artigo 129, 
III, da Constituição de 1988 e Lei 
nº 7.347/85, que é um instrumento 
de proteção e repressão jurisdicio-
nal em face dos danos causados 
aos motofretistas que tem mão 
de obra explorada por empresas 
de tecnologia. A alegação da de-
fesa da Rapido e IFood é que os 
trabalhadores são empresários, 
fato contestado pelo MPTSP que 
moveu ação contras as empresas. 

O SindimotoSP vem denuncian-
do desde 2014 a precarização das 
relações trabalhistas que todas as 
empresas que atuam com aplica-
tivos no motofrete cometem e en-
tende que essa ação civil pública 
é motivo de esperança para todo o 
setor de motofrete que deseja ape-

O SindimotoSP promoveu ato pacífico até 
a sede do Ministério Público do Estado de 
São Paulo (MPSP), onde entregou repre-
sentação contra a Prefeitura de São Paulo. 
O procurador-geral de Justiça, Gianpaolo 
Smanio, recebeu o documento que reivindi-
ca que 1% do fundo municipal seja voltado 
para o motofrete e motociclistas em medi-
das que reduzam os acidentes envolvendo 
motocicletas.

O Sindimotosp alega descaso da gestão 
atual e as que passaram, desde a criação do 
fundo em 2007, que arre-
cadou mais de 10 bilhões e 
nada de concreto foi feito na 
parte de educação e cons-
cientização dos motociclis-
tas, seja com campanhas 
contínuas ou projetos espe-
cíficos. O sindicato ressalta 
também que o CEPAM, que 
poderia ajudar na gestão da 
segurança dos motociclis-
tas, foi desativado pela ges-
tão Haddad. 

Na sede do MPSP, além da 
diretoria do sindicato e uma 
comissão de motofretistas 
que participaram do ato, es-
tavam presentes o subprocu-

nas fazer cumprir o que está pre-
visto em lei, garantindo salários 
adequados e qualidade de vida.

Vale ressaltar que esse proces-
so é minucioso estudo do MPTSP 
durante mais de ano, que reco-
nheceu o vínculo empregatício 
dos motociclistas profissionais 
com as empresas. No dia 30 de 
abril de 2019 aconteceu a primei-
ra audiência, não houve conci-
liação entre as partes e a justiça 
negou ainda às empresas citadas 
na ação que o feito tramitasse em 
segredo de justiça, por ser uma 
ação coletiva e de interesse públi-
co. O processo agora segue para 
uma próxima etapa e se espera a 
procedência do caso em benefício 
destes trabalhadores.

rador-geral de Justiça de Políticas Criminais e 
Institucionais, Mario Sarrubbo, e o secretário 
administrativo da PGJ, Fernando Kfouri.

O SindimotoSP também contestou a proibi-
ção de motos na pista expressa na Marginal 
Pinheiros e que ali não é o foco ou centro das 
mortes ocorridas com motociclistas, até por-
que a própria prefeitura não apresenta dados 
conclusivos sobre essa região.

Outra alegação do SindimotoSP é a falta da 
regulamentação das empresas de aplicativos 
no motofrete que tem explorado o setor, e que 

foram responsáveis por mais 
de 18% das mortes em 2018, 
desrespeitando varias legis-
lações, priorizando o lucro, 
deixando de lado a seguran-
ça dos trabalhadores que lhe 
prestam serviço, jogado para 
baixo a qualidade de vida do 
motociclista profissional e 
praticando a precarização 
das relações trabalhistas.

O MPSP disse aos sindi-
calistas que dará as devidas 
tratativas, chamará o poder 
público municipal e mar-
cará outra reunião com as 
partes envolvidas para uma 
solução ser apresentada.

O Ministério Público do Trabalho de São Paulo 
(MPTSP) – 2ª Região propôs Ação Civil Pública 
contra a Rapiddo Agência de Serviços de Entrega 
Rapida S/A e Ifood.Com Agência de Restaurantes 
Online S/A  na 37ª Vara do Trabalho de São Paulo 
sob o nº: 1000100- 78.2019.5.02.0037

SindimotoSP apresenta reivindicações 
do setor de motofrete para MPE 

contra o FMDT – Fundo Municipal 
de Desenvolvimento de Trânsito
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Editorial
A proibição de motos na Marginal Pinheiros tem tirado o sono de muitos 

motociclistas, seja profissional ou não. A prefeitura faz alegação de que 
a medida é para diminuir acidentes e mortes, porém não explica com nú-
meros ou objetividade  que ali é que acontecem os acidentes. A prefeitura 
precisa criar políticas públicas de uma vez por todas em vez de proibir. 

Região metropolitana de SP tem queda 
nos acidentes com motocicletas

Foram registrados 400 óbitos no mês de abril, que-
da de -15,1% na comparação com o mesmo período do 
ano passado (471 ocorrências). O recuo dos índices foi 
observado em todos os modais de transporte e também 
em vias municipais e rodovias. Este é o terceiro mês 
consecutivo de reduções. No acumulado do ano, a que-
da é de -4,6% (1.605 vítimas fatais entre janeiro e abril 
contra 1.683 em 2018).

Na região metropolitana houve queda de -19%. A mais 
expressiva se deu entre os motociclistas (-23,5%), com 
127 ocorrências em abril deste ano contra 166 no mesmo 
período do ano passado. Já entre os ocupantes de auto-
móveis a redução foi de -12,1% (94 casos contra 107).

Entre os acidentes em que foi possível identificar 
com precisão o local da ocorrência, a maior par-
te aconteceu em vias municipais (55%), enquanto 
(45%) foram em rodovias. Acidentes fatais em ruas 
e avenidas tiveram redução de -16,2%. Nas rodo-
vias que cortam o Estado, foi registrada redução de 
-8,9% nas ocorrências.

O perfil da vítima de acidente no Estado é ho-
mem (81,5%), condutor do veículo (53,3%) e cerca 
de um quarto dos casos (22,5%) envolve jovens com 
idade entre 18 e 29 anos. Os acidentes estão con-
centrados no período da noite (49%) e nos finais  
de semana (42,5%).

Infosiga SP de abril aponta queda nos índices em todos os modais. 
Motocicletas foram as que tiveram mais redução.

São Paulo terá 
mais bolsões de 
estacionamento 
para motos com 
placa vermelha

O prefeito Bruno Covas sancionou Projeto 
de Lei de autoria dos vereadores Jonas Cami-
sa Nova e Adilson Amadeu que dispõe sobre a 
criação de bolsões de estacionamento exclusi-
vos para motoboys nas vias públicas da capital.

A partir de agora são 60 dias para regulamen-
tar a lei, que determina claramente que os bol-
sões devem estar próximos aos grandes centros 
econômicos e de circulação do Município de 
São Paulo.

O texto sancionado esclarece que terão di-
reito a estacionar nesses locais somente mo-
tos nos padrões estabelecidos pela legislação 
que rege a categoria, ou seja, que estão com 
placa vermelha.

Em dois meses a capital 
paulista terá mais vagas para 
motofretistas estacionarem motos 
regulamentadas na categoria 
aluguel. Medida já foi sancionada 
e segue agora para execução pelo 
poder público municipal. 

6º Reunião da Câmara Temática de Motos – 
CMTT, sustenta que proibição da Marginal 
Pinheiros não foi aprovada pela comissão

Apesar da Câmara ter sido criada com o intuito de 
que a categoria de motofrete fosse ouvida em decisões 
que afetam diretamente quem anda de moto na cida-
de, não é isso que tem acontecido. A rotatividade dos 
secretários do governo municipal e a troca da comis-
são executiva resultaram em ações que passaram a ser 
feitas sem que os participantes fossem ouvidos, tendo 
a prefeitura de São Paulo decidido por medidas que fo-
ram impostas pela CET sem que fossem apresentadas 
ao grupo, como a  proibição de circulação dos motoci-
clistas na pista expressa da Marginal Pinheiros.

Para o SindimotoSP, que participa da Câmara Temá-
tica, a medida é extrema e que a proibição de motos 
na Marginal Pinheiros não terá redução expressiva por-

que não circulam veículos de grande porte como na 
Marginal Tietê, e sim, automóveis de passeio.

 Além disso, essa proibição só está transferindo o 
problema de lugar. NA reunião o sindicato solicitou 
que os motofretistas cadastrados (placa vermelha e 
colete de identificação) possam andar na pista expres-
sa da Pinheiros, já que os acidentes acontecem aos sá-
bados e domingos durante a madrugada, horário que 
não há motofrete.

O que deve ter, da parte da prefeitura é campanhas de 
educação no trânsito e compartilhamento harmonioso 
de espaços pelos diferentes modais, mas que isso não 
ocorre hoje. As duas empresas de aplicativo no motofre-
te Loggi e IFood participaram também da reunião.






