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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”

Harmonia no Trânsito

Curso 30 Horas do Contran GRATUITO

Lei que proíbe apressar
entrega é desrespeitada
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Abraciclo Confirma
IV Fórum de Segurança

SindimotoSP inicia negociações
da Convenção Coletiva 2013
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Prefeitura de SP publica lista 
de empresas com Termo de 

Credenciamento

São Paulo tem redução de 
30% nas mortes de trânsito 

com Lei Seca

SindimotoSP reúne-se com DTP 
para discutir regulamentação 

na cidade de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo anunciará como será plano 
e data de fiscalização dos motofretistas e mototaxistas 

que deverá ter como base final da placa. Na ocasião será 
divulgado também pacotes de benefícios e datas de fóruns 

nos municípios para tratar especificamente do assunto.

Itens obrigatórios para o motofretista

o SindimotoSP está cadastrando em 
sua sede motofretistas que ainda não fi-
zeram o curso obrigatório. Existem vagas 
e horários diferentes, bem como um “in-
tensivão” e aulas nos finais de semana. 

O SindimotoSP avisa também que 

Para facilitar a vida dos trabalhadores do mo-
tofrete em relação à Regulamentação, o Sindimo-
toSP reuniu-se com o DTP na primeira semana de 
abril para buscar soluções práticas e desburocra-
tizar a emissão do Condumoto e da Licença Mo-
tofrete. A resolução é uma das que regulamen-
tam e completam a Lei Federal 12009 aprovada 
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
29 de julho de 2009.

A Resolução, segundo o Denatran / Contran, 
não exige que a motocicleta espécie passageiro 
seja obrigada a passar na inspeção para validação 
- transformação espécie carga no OIA (Organismo 
de Inspeção Acreditado) do Inmetro. Porém, no en-
tendimento do Detran, essa vistoria é obrigatória.

O motofretista, para conseguir aprovação do 
OIA tem gasto em média r$ 240,00, além de tem-
po, pois o serviço e aprovação são extremamente 
burocráticos.

Ainda na primeira quinzena de abril, o Sindi-
motoSP reunira-se novamente com as duas ins-
tituições para que uma solução para o impasse 
seja encontrada.  

SindimotoSP alega que menos de 5% das em-
presas de motofrete estão regularizadas

De acordo com o balanço divulgado pela SSP 
(Secretaria de Segurança Pública do Estado), 
no ano passado, houve 62 homicídios culposos 
(com intenção de matar) no trânsito e um ho-
micídio doloso (sem a intenção). Já neste ano, 
foram registrados 44 homicídios culposos e ne-
nhum doloso.

Crédito do Banco do Povo 
Paulista estende-se
para todo Estado

Agora, motofretistas das 645 cidades pau-
listas terão linha de crédito especial para com-
pra de motos padrão motofrete e até equipa-
mentos de segurança.

todos os serviços oferecidos pela sub-
-sede do Pari, como orientação e pre-
paração do Condumoto e Licença Mo-
tofrete (placa vermelha) estão agora 
sendo realizados na sede do sindicato 
para sócios. Porém não sócios também 

são atendidos.  
Estes serviços estão disponíveis de se-

gunda à  sexta-feira das 9 às 16 hs (ins-
crição do curso) e Condumoto e Licença 
Motofrete  em horário comercial na Rua 
Dr Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo - SP
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Há quase dois anos, a presidenta 
Dilma Roussef sancionou a Lei 
Federal 12.436, que impede as 

empresas, seja de motofrete ou 
não, apressar seus motofretistas 

agilizarem as entregas. A lei prevê 
punição para os estabelecimentos 

que incentivarem seus profissionais 
a andar em alta velocidade.

Lei que proíbe apressar
entrega é desrespeitada

Poluição no trânsito faz mais 
vítimas entre os motofretistas

Crédito do Banco do Povo Paulista
estende-se para todo Estado

O Banco do Povo Paulista, diante dos bons 
números observados nas concessionárias que 
tem vendido as motos exclusivas para o setor de 

O texto da lei prevê multas de R$ 
300 a R$ 3 mil para empregadores 
ou contratantes de serviços de mo-
toboys que estabelecerem “práticas 
que estimulem o aumento da velo-
cidade”. O objetivo é combater prá-
ticas que estipulam limites no tem-
po de entrega para atrair o cliente. 
Porém, empresas, principalmente do 
setor delivery, ainda não se adequa-
ram e desrespeitam a lei.

“Depois de denúncias que fize-
mos, eles retrocederam, mas ainda 
recebemos denúncias de empresas 

Segundo estudo da Faculdade de 
Medicina da USP, dez horas de tra-
balho de um motofretista em cima 
da motocicleta equivalem a seis 
cigarros fumados. Pesquisas apon-
tam as motos, que em sua grande 
maioria ainda são carburadas, como 
mais poluentes. Em média, elas po-
luem doze vezes mais que os carros. 
Para se ter uma ideia, um carro zero 
a gasolina lança no ar 0,4 gramas 
de monóxido de carbono por quilô-

Estamos a poucos dias da decisão final do governo estadual em relação ao começo da fiscalização 
da Lei Federal 12009 com todos seus atributos. Equipamentos de segurança instalados na motocicle-
ta, o uso do colete, o curso de 30 Horas do Contran, a placa vermelha e, no caso da cidade de São 
Paulo, o Condumoto, são alguns deles. O motofretista agora não tem para onde correr e terá que cum-
prir as determinações da lei, porque senão, trabalhar no motofrete não será possível em todo Brasil.

Empregadores e tomadores de serviço também devem ficar atentos porque, caso não exijam de 
seus profissionais à regulamentação, perderão tempo, dinheiro e muito mais.

Acreditamos que um esforço conjunto agora seria essencial para que de fato, seja possível mostrar 
à sociedade que o motofrete é uma categoria organizada.

motofrete, expandiu a linha de crédito para todo 
Estado de São Paulo.

O valor do crédito é de r$ 6 mil e é destinado 
exclusivamente ao financiamento de motos car-
go e equipamentos para adaptação dos veículos 
usados, de acordo com a nova regulamentação 
do Departamento Nacional de Trânsito (Dena-
tram).

Os itens básicos são faixas refletivas nos equi-
pamentos e coletes, protetor de pernas e ante-
nas corta linha de pipas.

O empréstimo tem prazo de pagamento de até 
24 meses e taxa de juros de 0,5% ao mês. Para 
conseguir o financiamento os motofretistas pre-
cisam comprovar que trabalha com motofrete, 
seja com carteira assinada ou registro de autôno-
mo. O Banco do Povo diz que 700 profissionais 
já formam beneficiados e mais de R$ 3 milhões 
liberados. O SindimotoSP disponibilizou espaço 
para um posto de pré-atendimento do Banco do 
Povo. Mais informações em www.sindimotosp.
com.br ou no telefone 5093-9664. O horário é 
das 8h às 17hs na rua Dr. Eurico Rangel, 40 - 
Brooklin Novo.

que colocam o terror nos meninos 
(motoboys), vamos para cima delas 
e elas recuam por um tempo, depois 
voltam à prática novamente”, diz o 
presidente do SindimotoSP, Gilberto 
Almeida dos Santos, o Gil.

Outra prática proibida é o ofereci-
mento de prêmios por cumprimento 
de metas e ações que estimulem a 
competição entre os motoboys para 
aumentar a quantidade de entregas 
feitas em um dia. “Isso não pode 
acontecer porque existe um tempo 
para fazer a entrega sem que o mo-
tofretista corra risco de vida, caso ele 
esteja nessa situação, deve fazer à 
denúncia no sindicato”, finaliza Gil.

metro rodado, enquanto uma moto 
emite 6 gramas na mesma distância.

 Um aparelho desenvolvido pelo 
pesquisador Paulo Saldiva, professor 
da Faculdade de Medicina da USP, 
que mede os níveis de poluição ina-
lada pelos pulmões, detectou esse 
problema.

No fim do teste, o resultado indi-
cou que um indivíduo que trabalha 
dez horas nesse sistema teria fu-
mado o equivalente a cinco ou seis 
cigarros e o pior: terá um risco de 
infarto cinco a seis vezes maior que 
outra pessoa não exposta à polui-
ção. Outro dado alarmante é que a 
redução da expectativa de vida po-
derá passar para quatro a cinco anos 
a menos do que outra pessoa fora 
desse ritmo.

A solução, segundo especialistas, 
seria incentivar as montadoras a 
produzir motocicletas somente com 
injeção eletrônica e catalisador e os 
motociclistas adquirirem modelos já 
com o novo sistema.

Requisitos que seRão exigidos
Não possuir restrição cadastral (SCPC /SERA-
SA /CADIN).
Ter concluído, estar matriculado, ou cursando o 
curso de 30 horas - ter certificado de conclusão.
Ter registro em carteira com o CBO 5191-10 
(Motociclista no transporte de documentos e 
pequenos volumes).
Autonomos também poderão ter acesso ao fi-
nanciamento desde que apresente documen-
tação e seja aprovado.

docuMentAção necessáRiA
Orçamento ou cotação do bem e/ou serviço a 
ser financiado. No orçamento deverá constar 
obrigatoriamente as seguintes informações:
Nome completo/Razão Social do fornecedor, 
contendo o número do CNPJ, o endereço e 
telefone para contato.
Descrição detalhada do bem e/ou serviço.
Dados bancários para liberação dos recursos: 
Nome do Banco, Nº da Agência, Nº da Conta 
Corrente e Dígito. Importante: Obrigatoriamen-
te a conta deve ser em nome do Fornecedor.

Agora, motofretistas das 645 cidades 

paulistas terão linha de crédito especial 

para compra de motos padrão motofrete e 

até equipamentos de segurança.
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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. 



4 Edição 31 • Março/Abril 2013

O custo de vida na cidade de São Paulo au-
mentou 1,77% entre dezembro de 2012 e janei-
ro deste ano, aponta o Índice do Custo de Vida 
(ICV) do Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Segundo 
o estudo realizado, essa é a maior alta mensal do 
índice em 10 anos. Somente em janeiro de 2003 
o aumento foi superior chegando a 2,92%.

As áreas que mais colaboraram para esse au-
mento foram: Alimentação (1,88%), Educação e 
Leitura (5,46%), Habitação (1,44%) e Despesas 

A nova regra foi definida em resolução do Con-
tran, publicada no Diário Oficial da União e já está 
em vigor.

As empresas que trabalham no segmento de 
motofrete devem providenciar junto ao DTP, ór-
gão ligado à prefeitura de São Paulo, o Termo de 
Credenciamento, já que os funcionários registra-
dos em carteira no regime CLT não podem fazer 
inscrição como autônomo. Muitos profissionais 
têm recebido orientações para se inscreveram na 
prefeitura como pessoas “jurídicas” para obter o 
Condumoto. “Isso não pode acontecer, porque se 

Pessoais (7,60%). A soma desses percentuais 
desses índices chegaram a quase 90% dos 1,77 
registrados.

Segundo à instituição,  janeiro é um mês que 
costuma registrar uma alta maior que a média, 
já que agrega-se vários fatores como IPTU, IPVA, 
material escolar, falta de alguns alimentos devido 
à estiagem etc.

Outro grupo que registrou crescimento acima 
da média foi fumo e acessórios, que registrou 
aumento de 15,68%. Esse subgrupo representa 
0,30 pontos porcentuais da alta total.

Para o mês de fevereiro, o esperado é que a 
taxa de aumento seja um pouco menor que a de 
janeiro, mas ainda assim alta. 

Alguns motofretistas acham que a nova lei 
proíbe o uso de capacete nos postos de gaso-
lina, mas, na realidade, ela vale para estabele-
cimentos comerciais também. Segundo divul-
gação oficial do governo estadual, o objetivo 
é reduzir o número de assaltos.

Quem descumprir a nova lei o valor da 
multa está fixado em R$ 500, porém, a fisca-
lização ainda depende de regulamentação. O 
projeto é de autoria do deputado José Bitten-
court (PDT).

A proibição da lei também é estendida a 
qualquer outro item que esconda o rosto. No 
entanto, há ressalvas para bonés, capuzes e 
gorros.

Para alguns postos de gasolina, edifícios, 
bancos e lojas, mesmo antes da sanção da lei, 
já solicitavam que os motociclistas tirassem o 
capacete na hora de abastecer ou entrar no 
prédio. Porém, as multas ainda não podem 
ser aplicadas, porque o governo estadual não 
informou o prazo para começar a fiscalização.

Para o presidente do SindimotoSP, Gilberto 
Almeida dos Santos, o Gil, a regra é válida, 
pois ninguém entra num estabelecimento, se-
gundo ele, com capacete a não ser que esteja 
mal-intencionado. “Porém, o trecho que veta 
o capacete após a faixa de segurança nos pos-
tos de gasolina é equivocada, já que a maioria 
dos motofretistas não retiram o capacete nos 
abastecimentos para ganhar tempo. O autor 
da lei teria de ter mais cuidado ao vetar isso”, 
disse.

O Contran reduziu ainda a margem de tolerân-
cia no teste do bafômetro. Se antes o limite era 
de 0,1 miligrama de álcool por litro de ar, agora o 
valor caiu para 0,05 miligrama de álcool por litro 
de ar.

Caso seja parado pela polícia ou envolver-se 
em acidentes e ficar evidente que fez uso do álco-
ol, como sinais de sonolência, olhos vermelhos, 
vômito, soluço, desordem nas vestes, odor de ál-
cool no hálito, arrogância, exaltação, ironia, dis-
persão ou se o motorista está falante, por exem-
plo, o profissional pode até ir em cana.

o trabalhador já tem registro em carteira, como é 
que vai fazer inscrição como autônomo?” ques-
tiona Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presi-
dente do SindmotoSP.

A empresa que não regularizar essa situação jun-
to do DTP está trabalhando informalmente e impe-
dindo que o motofretista consiga concluir a emissão 
do Condumoto. Assim, ambos estariam trabalhan-
do em desacordo com a Lei Federal 12009. 

Dieese diz que Custo de vida
em SP aumentou

Lei proíbe uso de capacetes 
em estabelecimentos de 

São Paulo

Lei seca é pra valer e veio para ficar

Empresa de motofrete deve providenciar 
Termo de Credenciamento (TC)

Os dados estatísticos referentes ao ano de 
2012 são impactantes quando o assunto é mo-
tocicleta. Apesar de representar apenas 27% da 
frota nacional, os veículos de duas rodas foram 
responsáveis por 69% do total de indenizações 
pagas pelo Seguro DPVAT no ano passado. O nú-
mero é alto, mas é preciso relativizá-lo, afinal, 
pelas características deste veículo, o condutor e 
o passageiro ficam mais expostos às lesões gra-
ves em caso de acidentes. Mas o que pode ser 
feito para reduzir esse drama nas vias das prin-
cipais cidades do país? Uma conduta defensiva 
é uma boa opção para evitar problemas e o uso 
adequado dos equipamentos de segurança ofe-
recem uma proteção maior aos motociclistas. 

O uso correto dos equipamentos de segurança 
faz toda a diferença na hora em que um acidente 
acontece. Muitas vezes, infelizmente, esses ape-
trechos são vistos como “bugigangas” a serem 
carregadas, mas, na verdade, podem salvar a 

teção dos pés, prefira as botas, pois elas protegem 
os tornozelos das pedras do caminho e das quei-
maduras diversas. A utilização de luvas de couro é 
muito importante, pois, elas ajudarão o condutor 
a evitar cortes e escoriações nas mãos.

Roupa para chuva – Um motociclista seco se 
sentirá mais confortável e ficará muito mais alerta 
do que outro que estiver molhado, por exemplo. 
Para isso, nada mais indicado do que o uso de 
roupas impermeáveis. As confeccionadas em cha-
mativas como o amarelo e o laranja são as melho-
res opções para enfrentar o mau tempo, pois elas 
dão maior visibilidade para o condutor da moto.

Tomando essas providências e conduzindo sua 
moto com todo cuidado e segurança, você estará 
contribuindo para a redução das estatísticas de 
acidentes com motocicletas e, principalmente, va-
lorizando o seu maior bem – SUA VIDA.

Uso correto dos equipamentos de segurança podem salvar a sua vida
vida do condutor ou minimizar os ferimentos de 
uma eventual batida. Veja, abaixo, como utilizar 
corretamente todos os equipamentos de seguran-
ça. Lembre-se que o seu bem mais valioso é a sua 
saúde, então, dirija com responsabilidade!

Capacete – Você sabia que o capacete tem pra-
zo de validade? Sim, são três anos. Verifique se o 
seu está em dia. Esses equipamentos devem, obri-
gatoriamente, ter o selo do INMETRO. Além destes 
cuidados básicos, é preciso escolher um modelo 
adequado para a sua cabeça. O capacete deverá 
se encaixar de maneira justa e sem folga ao rosto 
do usuário. As almofadas protetoras devem tocar 
as maçãs do rosto, sem pressioná-las. Mantenha a 
viseira sempre limpa e use os adesivos reflexivos 
para que você seja visto pelos demais condutores. 

Roupa adequada – Sempre dê preferência para 
roupas de material resistente, que oferecem maior 
proteção à pessoa em caso de queda. Para a pro-

Motofretista que for pego alcoolizado 

pagará multa de R$ 1.915,40, que poderá 

dobrar em caso de reincidência em

12 meses, e ter a carteira de habilitação 

suspensa por até um ano.



daframotos.com.br

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.

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

l_job_6432_avozdoMotoboy_RivaCargo_brf03.indd   1 02/04/13   15:51
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Finalmente a Lei Federal 12.009, que regula-
menta a profissão de motofretista em todo Brasil 
terá fiscalização. O governo paulista, como outros 
em todo País, deverá anunciar como será as re-
gras para o exercício da profissão.

Em âmbito federal, ela exige que o motofre-
tista tenha 21 anos, seja habilitado na categoria 
A no mínimo há 2 anos e não esteja cumprindo 
pena de suspensão do direito de dirigir, nem te-
nha CNH cassada decorrente de crime de trânsi-
to ou esteja impedido judicialmente de exercer 
os direitos civis. O profissional do setor também 
precisa realizar o Curso 30 horas do Contran que 
é considerado a porta de entrada para a Regula-
mentação.

Depois do curso, o motofretista deve solicitar 
2ª via da CNH no Detran de seu Estado e provi-
denciar a placa vermelha através da Licença Mo-
tofrete.  No caso da cidade de São Paulo, para 
trabalhar, o motofretista deve tirar ainda o Con-
dumoto.

A padronização da categoria já está sinalizando 
com aquecimento no setor de entregas rápidas 
realizadas com motocicletas. Enquanto as conces-
sionárias registram quedas nas vendas de moto-
cicletas para o público comum, as motos espécie 
Cargo, destinada aos motofretistas não estão sendo 

Regulamentação do motofrete está com os dias contados
Governo estadual deve anunciar 

nos próximos dias como será a 

fiscalização em todo Estado da 

lei que regulamenta o motofrete.

Plano de ação, data do início 

e fóruns também serão 

apresentados. 

Moto também precisa ser padronizada - cargo categoria Aluguel 

Para ficar dentro da lei, também é preciso obedecer algumas exigências 
em relação à motocicleta, entre elas:

Original de fábrica (qualquer modelo e marca)
Ter no máximo 8 anos e motor acima de 120cc

Cor branca (novembro de 2013) / Faixas reflexivas
Antena corta-pipa / protetor de pernas

Ser espécie Cargo categoria Aluguel

O sindicato dos motofretistas presidido por Gil-
berto Almeida dos Santos, o Gil, enviou na pri-
meira semana de abril à pauta de reivindicações 
com os novos valores para compor a Convenção 
Coletiva desse ano que será assinada com o Se-
dersp, sindicato das empresas de motofrete do 
Estado de São Paulo.

Os valores estão baseados em dados colhidos 
junto aos órgãos oficiais ligados ao Governo Fede-
ral. Também fazem parte do documento cláusulas 
que pedem alguns benefícios para os trabalha-
dores que não estão nas convenções anteriores.

Ainda na primeira quinzena desse 
mês, os representantes oficiais dos dois 
sindicatos reunirão-se para iniciar as ne-
gociações. A data base da categoria é 
maio.

O pro jeto de lei 2.865/11 quer incluir as profis-
sões de moto fretista e moto taxista como ativi dades 
perigosas e assim, dar o direito a esses profissionais 
receberem de Adi cional de Per icu losi dade de 30% 
sobre o salário mín imo. A matéria, que tramita em 
regime de urgên cia no Senado está em fase de es-
tudo e, caso aprovado pelos senadores, segue para 
sanção ou não da presidenta Dilma Roussef.

Uma das jus ti fica ti vas para apre sen tação do pro-
jeto é o cres cente número de moto ci cle tas nas ruas 
de todo o País, além do pro por cional aumento de 
aci dentes com víti mas fatais. Dados do Sis tema de 

Infor mação de Mor tal i dade (SIM), lig ado ao Min-
istério da Saúde, reg istrou, entre 2002 a 2010, um 
aumento três vezes maior em números de víti mas 
com morte.

 Segundo o SindimotoSP - Sindi cato dos Moto-
fretistas e Moto taxis tas do Estado de São Paulo, 
caso o projeto seja aprovado, a medida ben e fi-
ciará cerca de 220 mil tra bal hadores, só no Esta-
do paulista. “Isso significará um avanço nos direi-
tos dos trabalhadores e uma grande conquista”, 
diz Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente 
do SindimotoSP.

SindimotoSP inicia negociações
da Convenção Coletiva 2013

Projeto de Insalubridade para
motofretista segue no Senado Federal

Motofretistas tem 
profissão de risco 

segundo MT

Regulamentação aumenta vendas de motos e peças para o motofrete

O Brasil, segundo dados do Ministério do Traba-
lho (MT) é o país com a maior quantidade de mo-
tofretistas no mundo. Somente no Estado de São 
Paulo são mais de 500 mil, somados a esse nú-
mero, também estão os mototaxistas. Atualmente 
65% dos acidentes de trânsito ocorridos no país 
envolvem motocicletas com esses profissionais. 
Só o Sistema Único de Saúde (SUS), gastou com 
internações decorrentes de acidentes envolvendo 
motos nos últimos três anos, R$ 96 milhões.

Para reverter esse quadro, medidas estão sendo 
tomadas, como a regulamentação da categoria em 
âmbito nacional através da Lei Federal 12009. Re-
soluções do Contran também se aliam à lei para 
fazer com que a profissão possa descer alguns nú-
meros do quadro de profissões perigosas. A ten-
dência é que as normas mais rígidas reduzam o 
número de acidentes.

Maria José Maeno, pesquisadora da Fundacen-
tro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segu-
rança e Medicina no Trabalho), explica que estes 
profissionais estão entre os mais vulneráveis aos 
acidentes de trabalho. A pesquisadora ressalta que 
embora os dados oficiais falem de dois a três mil 
acidentes fatais por ano, na realidade morrem cin-
co mil trabalhadores.

Outra questão preocupante é que a grande 
maioria trabalha de forma autônoma e, em caso 
de acidente fica desamparada, não recebe os res-
pectivos benefícios do INSS (Instituto Nacional do 
Seguro Social).

Valores da última convenção
Piso salarial - R$ 900,00

Aluguel da moto - R$ 451,25
Vale-refeição - R$ 209,00
cesta-básica - R$ 50,00

Hora ponto - R$ 6,52

encontradas por conta da procura ser maior que a 
oferta. As motopeças também registraram aumento 
nas vendas de coletes, antenas corta-pipa, adesivos 
refletivos do Denatran e até o protetor de pernas. 
Todos esses itens são obrigatórios e sendo procura-
dos pelos profissionais.
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A ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicle-
tas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – confirma a quarta 
edição do Fórum Abraciclo – Mobilidade e Segurança em Duas Rodas, 
a ser realizado em 16 de maio.

Contando com a participação de especialistas do Brasil e de outros 
países, a entidade busca reforçar o trabalho de conscientização para me-
lhoria da segurança entre os personagens do trânsito. O Fórum será divi-
dido em três painéis e uma apresentação internacional, nos quais serão 
discutidos temas como o aumento do uso da bicicleta, ações do governo 
voltadas à segurança dos motociclistas e as perspectivas de crescimento 
da mobilidade urbana em duas rodas, com palestrantes renomados.

“É gratificante chegar à quarta edição desse importantíssimo evento. 
Vamos continuar trabalhando para tornar o trânsito cada vez mais pa-
cífico, com condutores e pedestres mais conscientes, onde as pessoas 
sejam tolerantes e aprendam a se respeitar”, afirma José Eduardo Gon-
çalves, diretor executivo da Abraciclo.

O Fórum Abraciclo é dirigido à imprensa, autoridades, universitários 
e entidades do setor de Duas Rodas, com foco na mobilidade e se-
gurança dos veículos no trânsito. A inscrição é gratuita e as vagas são 
limitadas.

 
edição 2012
A terceira edição do encontro, realizada em maio de 2012, recebeu 

ao todo 170 pessoas, entre autoridades e entidades governamentais 
ligadas ao tema, parlamentares e instituições do setor privado. 

Entre os painéis, foram discutidos a viabilização do uso da bicicleta 
nas grandes cidades; a parceira entre a Abraciclo e o Hospital das Clí-
nicas para realização de estudo voltado as causas dos acidentes envol-
vendo motociclistas; o papel da fiscalização; o processo de habilitação 
e o comportamento para um trânsito mais seguro.

Na quarta edição, a Abraciclo espera superar o número das edições 
anteriores e receber cerca de 200 participantes.

 
sobre a ABRAcicLo e o setor de duas Rodas
Com 36 anos de história e 13 associadas, a ABRACICLO - Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bi-
cicletas e Similares - representa, no país, os interesses dos fabricantes de 
transporte 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 - majoritaria-
mente 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.

Abraciclo Confirma
IV Fórum de Segurança

Evento voltado à mobilidade e 
segurança em duas rodas espera 

receber 200 participantes

MOTOCICLETAS
Frota Nacional: mais de 20 milhões
Produção anual: cerca de 1,7 milhão 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




