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Desenvolver ações 
voltadas em prol dos 

motociclistas, contribuir 
para a redução dos 

acidentes de trânsito 
no Brasil. Objetivando 

colaborar com a 
“Década de Segurança

2011-2020”

SindimotoSP está realizando 
cadastramento para 

Curso de 30 Horas GRATUITO.
Basta ir até o sindicato (Rua Dr 

Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo), 
a partir de 14/02, de segunda a 

sexta-feira das 9 às 16 horas.Garanta já sua vaGa Gratuita
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O sindicato dos motoboys de São Paulo reuniu quase 10 mil motofretistas no 

dia 1º de fevereiro para levar ofício endereçado à presidenta Dilma Roussef 

pedindo mais tempo para a Regulamentação do motofrete.
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No 1° dia de fevereiro, o Sindimo-
toSP mobilizou à categoria do mo-
tofrete numa grande manifestação 
para levar as reivindicações dos mo-
tofretistas à presidenta Dilma Rous-
sef. Foi mais uma oportunidade em 
que o sindicato mostrou força e de-
terminação, coragem e atitude. Ago-
ra, todos esperamos para que no 
próximo dia 20 de fevereiro, o resul-
tado disso seja mais uma vez o uso 
do bom senso por parte das auto-
ridades públicas adiando a fiscaliza-
ção e, sem dúvida fazer o dever de 
casa cobrando dos municípios a  re-
gulamentação do motofrete.

Terminou por volta das 14 hs, na Avenida Pau-
lista, a manifestação organizada pelo Sindimo-
toSP contra o início da fiscalização que seria rea-
lizada pela Polícia Militar a partir do dia seguinte.

A dispersão do protesto ocorreu após uma 
comissão do SindimotoSP entregar documento 
no escritório da Presidência da República em 
São Paulo.

Os motofretistas representados pelo sindicato 
da categoria pediam que a presidenta fosse sen-
sível as dificuldades enfrentadas pelo setor. “Não 
somos contra a regulamentação, pelo contrário, 
somos a favor, o que não podemos aceitar é que 
o Contran e Denatran simplesmente fiscalizem a 
lei se não fizeram a lição de casa”, disse Gilberto 
Almeida dos Santos, o Gil, presidente do Sindi-
motoSP.

O sindicato dos motoboys de São Paulo reuniu quase 10 mil motofretistas no 

dia 1º de fevereiro para levar ofício endereçado à presidenta Dilma Roussef pedindo

mais tempo para a Regulamentação do motofrete.

Na ocasião, o governo de São Paulo anunciou investimento financeiro na profissionalização 

de motofretistas em todo o Estado. Evento contou ainda com sindicatos de motofrete

e autoridades públicas de várias cidades paulistas.

O sindicalista referiu-se ao fato de, no caso do 
Estado de São Paulo, menos de 20 municípios 
regularizaram a lei em suas cidades, impossibili-
tando assim, a regularização do profissional.

Outro ponto citado no documento foi a falta 
de locais para fazer o curso e a falta de vagas. 
Assim que os lugares foram liberados pelo Detran 
paulista, houve muita procura da parte dos moto-
fretistas e pouca oferta de cursos.

Agora, Contran e Denatran receberão no pró-
ximo dia 20 de fevereiro os Detrans de todo Bra-
sil para decidirem qual será o prazo final para o 
início da fiscalização, até lá, os motofretistas não 
serão multados pela falta do curso e placa ver-
melha. “Essa foi uma grande vitória da categoria 
e aguardamos um resultado positivo na próxima 
reunião”, comemorou Gil.

SindimotoSP mobiliza categoria
contra início da fiscalização

DetranSP realiza Fórum Metropolitano e discute 
com municípios regulamentação do motofrete

O SindimotoSP foi o grande destaque no pri-
meiro evento que reuniu órgãos públicos muni-
cipais e estaduais, sindicatos e empresários do 
motofrete, prefeitos e secretários de transporte 
de 40 municípios, além da Polícia Militar, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, 
no mês de janeiro. “Foi possível, nesse encontro, 
ouvir todos os que estão inseridos nesse setor 
de forma democrática, em que, cada participante 
mostrou pontos que devem ser observados, ana-
lisados e, se for o caso, por em prática para que 
haja coerência na regulamentação estadual”, dis-
se Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente 
do SindimotoSP.

 O Departamento Estadual de Trânsito de São 

Paulo – DetranSP, através de Daniel Annenberg - 
diretor presidente da instituição, foi o mediador 
do encontro que serviu para buscar diretrizes e 
propor novas soluções para o setor de motofrete 
em São Paulo, além de discutir a regulamenta-
ção da profissão pelos municípios, em virtude da 
resolução 410/2012, do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), vinculado ao Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), em Brasília.

 Durante a cerimônia oficial, o governo estadu-
al também revelou investimentos na ordem de R$ 
3 milhões para qualificação do motofretista. “Am-
pliar a segurança destes profissionais no trânsito 
é umas das nossas prioridades. Por isso estamos 
nos articulando com os municípios para garantir 
que os motofretistas possam trabalhar na lega-
lidade”, destacou Julio Semeghini, secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento Regional.

 No evento, à tribuna de honra foi composta 
pelos secretários de Planejamento e Desenvolvi-
mento Regional, Julio Semeghini, do Emprego e 
das Relações do Trabalho (SERT), Carlos Ortiz, de 
Desenvolvimento Metropolitano, Edmur Mesqui-
ta, por Antonio Mendonça, diretor-executivo do 
Banco do Povo Paulista, os presidentes dos sindi-
catos José Guedes Pereira (Sindautoescola) e Fer-
nando Santos (Sedersp), o diretor do DTP, Daniel 
Teles Ribeiro, o capitão da PM CPTRANS Paulo 
Oliveira, a deputada federal Aline Correa, além do 
próprio Gil.

novas vagas gratuitas para
curso de 30 horas 

O secretário de Planejamento e Desenvolvi-
mento Regional, Julio Semeghini, anunciou a 
concessão de mais 25 mil vagas gratuitas para o 
curso com investimento superior a R$ 3 milhões.

O Governo do Estado de São Paulo já havia 
ofertado, em 2012, outras 20 mil vagas para a for-
mação dos profissionais, por meio do DetranSP e 
da Secretaria de Emprego e das Relações do Tra-
balho (SERT), vagas essas que foram distribuídas 
no Estado de São Paulo.

Gabinete da Presidência da República 
protocola ofício do SindimotoSP.
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Acesse nosso site, imprima os seus boletos 
e pague em qualquer banco. Válido também 
para vans, ônibus e micro-ônibus usados. 
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Ministério do Trabalho e Emprego reúne-se com sindicalistas para 
viabilizar plano nacional de qualificação e crédito para motofretista

O crédito será para financiar motos zero 
padrão motofrete que atende à Lei Federal 
12009.

O SindimotoSP esteve em reunião com 
membros do Conselho Deliberativo do FAT 
(Codefat) solicitando parecer sobre emprésti-
mo de 100 milhões cedidos ao setor de mo-
tofrete para compra de motos específicas para 
o motofrete.

A liberação final do valor para os motofre-
tistas não se deu devido as questões burocrá-
ticas, como, o seguro do bem(moto), muito 
caro e não disponível no mercado, porém, 
agora, com as novas Resoluções criadas pelo 
Contran, é possível avançar nas negociações 
para que o crédito chegue ao trabalhador.

Na última semana de fevereiro, Codefat e 

Na terça-feira do dia 5 de fevereiro, o Sindi-
motoSP (Sindicato dos Motoboys de São Pau-
lo), reuniu-se com o presidente do Contran Julio 
Arcoverde, para pedir mais tempo para que os 
motofretistas de São Paulo possam cumprir as 
normas da Lei Federal 12009, que regulamentou 
o motofrete em todo Brasil, além de sugerir ou-

Em reunião com o Contran, o sindicato dos motoboys mostrou os problemas enfrentados pelos 

motofretistas de São Paulo para se adequarem as regras exigidas na regulamentação do setor. 

Poucos locais para ministrar o curso e poucas vagas foram algumas das dificuldades apontadas.

tras mudanças. “Atualmente não há vagas para os 
profissionais do setor realizarem o curso antes do 
início da fiscalização”, disse Gilberto Almeida dos 
Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP.

Na reunião, que contou com a participação de 
outros sindicalistas, diretores do Contran e De-
natran, ficou acertado que a Associação Nacio-

SindimotoSP, UGT e DetranSP negociam mudanças com Contran
e Denatran em relação a fiscalização da regulamentação

Em 2013, um antigo anseio dos motoboys e 
motociclistas em geral, o parcelamento do Seguro 
DPVAT, assim como já ocorria com o IPVA, tornou-
-se uma realidade. Agora, os proprietários de mo-
tos (vans, ônibus e micro-ônibus também foram 
contemplados) poderão pagar o Seguro DPVAT em 
três parcelas, que tem a data de vencimento atre-
lada ao IPVA. A medida é válida para o pagamento 
de 2013 em diante. Para parcelar o Seguro DPVAT 
de sua moto basta acessar o site www.dpvatsegu-
rodotransito.com.br/parcelamento. O benefício só 
é válido para motos, vans, ônibus e micro-ônibus 
usados. Os veículos 0 KM, portanto, seguem com 
o procedimento dos anos anteriores.

invalidez permanente (até R$ 13.500) e reembol-
so de despesas médicas e hospitalares (até R$ 
2.700). O processo para recebimento do seguro 
pelas vítimas de trânsito dispensa o auxílio de 
intermediários. Basta apresentar os documentos 
em um ponto de atendimento oficial no prazo de 
três anos a contar da data da ocorrência do aci-
dente. O pagamento da indenização é feito em 
conta corrente ou poupança da vítima ou de seus 
beneficiários, em até 30 dias após a apresentação 
da documentação necessária. Os endereços, tele-
fones e mais informações sobre o Seguro DPVAT 
estão disponíveis pelo site  www.dpvatsegurodo-
transito.com.br e 0800 022 12 04.

Motoboys já podem parcelar o Seguro DPVAT
É preciso ressaltar que para que a moto esteja 

com a documentação em dia, evitando dores de 
cabeça nas blitze, é preciso quitar tanto o Seguro 
DPVAT como o IPVA. Estando em dia com as obriga-
ções legais, o proprietário estará coberto pelo Segu-
ro DPVAT. Mas você sabe, de fato, o que é DPVAT?  

O DPVAT é o seguro obrigatório que foi criado 
para amparar as vítimas de acidentes com veícu-
los em todo o território nacional, não importan-
do de quem seja a culpa. Como se vê, trata-se de 
um seguro eminentemente social.  No Brasil, todo 
cidadão que sofre um acidente de trânsito, seja 
pedestre, motorista ou passageiro, tem direito ao 
Seguro DPVAT nos casos de morte (R$ 13.500), 

nal dos Detrans (AND), apresentará um plano de 
execução de implementação da regulamentação 
em todos os municípios brasileiros, porém, cada 
Estado, terá autonomia para isso.

A princípio, a fiscalização terá caráter de orien-
tação e não de punição, por período a ser deter-
minado pelo órgão federal. Estima-se, que seja 
um prazo de 12 meses, adaptável à realidade de 
cada Detran. Durante esse período, serão realiza-
das abordagens educativas, durante as fiscaliza-
ções de rotina, sem aplicação de multas.

A decisão deverá ser tomada dia 20 de fevereiro, 
data da próxima reunião deliberativa do Contran.

regulamentação
Gil, presidente do SindimotoSP, alega ser ne-

cessário mais tempo porque a maior parte dos 
municípios do estado de São Paulo não tem re-
gulamentação própria sobre o tema, o que impe-
de que motofretistas que moram nessas cidades 
consigam atender a todas as demandas do Con-
tran, como alterar a placa para a cor vermelha na 
categoria aluguel.

Pelas determinações do Contran, os profissio-
nais do setor terão que participar de curso de 
capacitação de 30 horas, usar colete com faixas 
refletivas, utilizar equipamentos, como o corta-pi-
pas e protetor de pernas, e mudar sua placa para 
a cor vermelha, na categoria aluguel. Caso não se 
regulamente, será multado em até R$ 191,54, ter 
a motocicleta apreendida e a CNH suspensa. 

SindimotoSP reuniram-se novamente para acer-
tar pendências.  

Nas concessionárias consultadas, a taxa anu-
al de juros está em torno de 30% ao ano, para 
parcelamentos em até 36 meses. As motocicletas 
só serão vendidas na cor branca, espécie Cargo – 
Categoria Aluguel.

Segundo o Codefat, as normas serão publica-
das assim que finalizarem o processo administra-
tivo e o prazo para a concessão do empréstimo 
dependerá dos bancos.

De acordo ainda com o conselho, o motofretista 
terá que provar que trabalha com entregas, como 
define a Classificação Brasileira de Ocupações 
5191-10, “ mensageiro motociclista ou terá que 
comprovar que é autônomo e tem autorização para 
trabalhar em sua especialidade, nos termos da lei.



daframotos.com.br

Riva Cargo 150 ano/mod. 2012/2013: R$ 5.490,00 à vista. Condição válida até o dia 28/02/2013 ou enquanto durar o estoque de 50 unidades. As motos Dafra estão em 
conformidade com o PROMOT –Programa de Controle de Poluição do ar por Motociclos e Veículos Similares.

SAC: 0800-773-2372

Respeite a sinalização de trânsito.

ITENS DE SÉRIE:

Muito mais completa. A moto certa para você.

RIVA CARGO. SOBRA PRATICIDADE 
E CUSTO-BENEFÍCIO. FALTA VOCÊ.

• INDICADOR DE TROCA DE ÓLEO AJUSTÁVEL.
• RODAS DE LIGA LEVE E FREIO DIANTEIRO A DISCO.
• PAINEL DIGITAL COMPLETO E MOTOR DE 150 CC.
• ALAVANCA AJUSTÁVEL, SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS.
• KIT DE SÉRIE PROJETADO E APROVADO PELA MONTADORA: 
    SUPORTE  DO BAÚ, PROTETOR DE PERNAS E ANTENA PROTETORA.
• PRODUTO HOMOLOGADO PELO DENATRAN – ESPÉCIE “CARGA”.

Dafra Riva Cargo

5.490R$
,00

à vista

CONSULTE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
FROTISTAS E ASSOCIADOS AO SINDIMOTOSP.

•  Excelente desempenho e conforto

•  Estabilidade em manobras  urbanas

• Versão  exclusiva  motofrete

•  Chassi com resistência  a torções

•  Partida  elétrica e a pedal
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De acordo com dados da ABRA-
CICLO – Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclo-
motores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares, o segmento de motoci-
cletas ainda registrou queda em 
produção e vendas, no fechamento 
do primeiro mês deste ano. Foram 
produzidas 127.209 unidades contra 
176.981 de janeiro de 2012, corres-
pondendo a uma redução de 28,1%. 
As vendas no atacado ficaram 27,6% 
abaixo, na comparação entre os pe-
ríodos, com 112.039 ante 154.776 
unidades.

Quando comparado a dezembro 
de 2012,que incluiu período de fé-
rias coletivas das indústrias do setor, 
o volume de produção de janeiro 
cresceu 92%, passando de 66.226 

para 127.209 motocicletas. Com relação às vendas 
no atacado, houve incremento de 8%, subindo de 
103.312 para 112.039 unidades.

Os emplacamentos em janeiro deste anoficaram 
11,1% abaixo do volume do mesmo mês de 2012, 
com 126.423 contra 142.219 unidades. Na compara-
ção com dezembro, quando foram licenciadas 137.996 
motocicletas, a queda foi de 8,4%. Com 22 dias úteis 
no primeiro mês de cada ano, a média diária de 2013 
foi menor em 11,1%, com 5.747 unidades ante 6.465 
unidades.

“O segmento de motocicletas não apresenta sinais 
de recuperação neste início de ano, embora ainda con-
te com linhas de financiamento de bancos públicos, 
que oferecem condições mais adequadas às necessi-
dades dos consumidores. Para superar esta situação, 
precisaremos buscar novas alternativas de crédito, ca-
pazes de viabilizar o desejo de compra dos consumi-
dores. Além disso, o setor está na expectativa da am-
pliação da oferta de crédito pelos principais bancos 

Com 36 anos de história e 13 associadas, a ABRACICLO - Associação Bra-
sileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares - representa, no país, os interesses dos fabricantes de transpor-
te em Duas Rodas, além de investir fortemente em ações que tenham por 
objetivo a busca pela paz no trânsito e pilotagem defensiva.

Representativa, a fabricação nacional de motocicletas - majoritariamen-
te concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM) - está entre as cinco 
maiores do mundo. Já no segmento de bicicletas, o Brasil se encontra na 
terceira posição entre os principais produtores mundiais. No total, o Setor 
de Duas Rodas gera em suas indústrias cerca de 20 mil empregos diretos.

Para conhecer mais sobre os trabalhos da aBraCiCLO, acesse o site www.abraciclo.com.br

Categorias 
As motocicletas entre 51 e 150 cm3 representaram 

88,1% das vendas no atacado, em janeiro, totalizando 
98.762 unidades. A seguir, as participações por faixa de 
cilindrada nas vendas realizadas aos concessionários:

 
Janeiro 2012   Unidades /Participação

1º 51 a 150 cm³                   98.762/88,1%
2º 151 a 450 cm³                 7.120/6,4%
3º Até 50 cm³                      3.164/2,8%
4º Acima de 450 cm³           2.993/2,7%

Segmento de Motocicletas
Ainda Registra Baixa em Produção e Vendas

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Em janeiro deste ano, o volume produzido ficou 28,1%
abaixo do registrado em igual período de 2012.

As vendas no atacado apresentaram retração de 27,6%

MOTOCICLETAS
Frota Nacional: mais de 20 milhões
Produção anual: cerca de 1,7milhão de unidades
5º maior produtor mundial

BICICLETAS
Frota Nacional: mais de 70 milhões
Produção anual: mais de 4 milhões de unidades
3º maior produtor mundial

privados, pois as publicações recentes de seus balanços 
indicam uma estabilização dos índices de inadimplência”, 
analisa Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo.

As exportações de janeiro totalizaram 5.687 motocicle-
tas, com uma queda de 15,8% em relação ao mesmo mês 
do ano passado, com 6.758 motocicletas.






