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Presidenta Dilma Roussef assina Lei da Periculosidade
Agora, quem trabalha como motofretista e mototaxista em todo País, receberá adicional de 30%

no salário porque a profissão passou a ser considerada uma atividade perigosa.

 A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto com a presença de autoridades públicas, sindicatos e centrais sindicais de vários estados e dezenas de 
trabalhadores. Papel do SindimotoSP na conquista foi fundamental. Na ocasião da assinatura, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, representou todo o 
setor na cerimônia oficial e entregou capacete e colete personalizados para a presidenta Dilma e o senador Marcelo Crivella, autor do projeto.

Desde a assinatura da presidenta Dilma Roussef no Palácio do Pla-
nalto, no dia 18/06 e posterior publicação no Diário Oficial da União no 
dia 20/06 para pagamento do benefício, os motofretistas vem sofrendo 
com discursos de demissão que alguns empresários estão fazendo nas 
empresas de motofrete.

Condumoto e Licença Motofrete podem ser tirados no SindimotoSP
Para obter os dois documentos o motofretista precisa fazer primeiro o curso 30 horas obrigatório do Contram, em seguida alterar a CNH para motofretista, assim é possível dar sequência na regulamentação. 

O profissional para receber o benefício da periculosidade precisa estar regulamentado, pois as empresas de motofrete daqui em diante não poderão contratar mais motofretistas que não estejam regulamentados. 

SindimotoSP realiza mega 
assembleia para explicar sobre 

periculosidade e reúne centenas de 
motofretistas na sede do sindicato
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A algum tempo as duas instituições 
desenvolvem ações educativas voltadas 
para a consientização no trânsito envol-
vendo motociclistas, motoristas, ciclistas 
e pedestres. Página 2
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SindimotoSP e Bradesco 
Seguros tem parceria para 

campanha de trânsito

Super Bikes Series 2014 terá etapa em Interlagos

Quantidade de indenizações do Seguro DPVAT
pagas em 2013 representa 99,2%

da capacidade de todos os estádios da Copa!

CCJ da Câmara aprova exigência de equipamentos
de proteção para motociclistas

Motofretista faça o curso, porque a fiscalização coMeçará eM breve

AdicionAl A 
motociclistAs será regulAmentAdo Pelo mte
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SindimotoSP e Bradesco Seguros firmam
parceria para campanha de trânsito

Quantidade de indenizações do Seguro 
DPVAT pagas em 2013 representa 99,2% da 
capacidade de todos os estádios da Copa!

A Bradesco Seguros criou o Movimento Convi-
va, que incentiva o pensar e agir com cidadania no 
trânsito e convidou o SindimotoSP para participar 
da campanha que, além de conviver bem com pe-
quenas atitudes, geram grandes mudanças no sis-
tema viário das cideades. Prova disso é a Ciclo Faixa 
de Lazer de São Paulo, que ajudou a trazer a bicicle-
ta de volta às ruas de São Paulo.

Da mesma forma, o Conviva quer trazer harmo-
nia e respeito à vida das pessoas. Afinal, as ruas são 
um espaço democrático, palco de manifestações 
por igualdade, liberdade e direitos humanos.

A Copa do Mundo no Brasil, assunto do mo-
mento, está chegando nas fases decisivas. Como 
não poderia ser diferente, a Seguradora Líder-
-DPVAT, que está sempre ao lado dos brasileiros, 
também acompanha os jogos com atenção. Ago-
ra, trazendo a bola para o “campo” do trânsito, a 
Seguradora Líder-DPVAT, em mais uma tabelinha 
com o ONSV (Observatório Nacional de Seguran-
ça Viária), preparou um estudo em que constatou 
que a quantidade de pessoas indenizadas pelo 
Seguro DPVAT em 2013 – mortos, inválidos e fe-
ridos por acidentes de trânsito – seria capaz de 
lotar 99,2% da capacidade de todos os doze es-
tádios para a Copa do Mundo juntos. A ocupação 
total dos estádios é de 639.133 lugares, enquan-
to a Seguradora Líder-DPVAT pagou 633.845 in-
denizações no último ano. Em 2012, a “taxa de 
ocupação” era de 77%.

Os dados revelam a grande quantidade de 
pessoas que estão morrendo ou ficando inváli-
das permanentemente em razão dos acidentes 
de trânsito. Recentemente, o Movimento Maio 
Amarelo, uma campanha de conscientização por 
um trânsito mais humano e justo, cumpriu sua 
missão e conseguiu chamar atenção para os nú-

Mais uma conquista soma-se aos esforços 
do SindimotoSP: a aprovação do pagamen-
to de periculosidade. Agora, o motofretista e 
mototaxista terá 30% sobre o salário, o que 
possibilitará investimento em equipamentos 
de segurança bem como melhoria no padrão 
de vida.  O Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) já designou o Departamento de Segu-
rança e Saúde no Trabalho da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho (DSST/SIT) para coor-
denar a regulamentação, por meio da elabo-
ração do Anexo V da Norma Regulamenta-
dora Nº 16 (NR-16). O instrumento definirá 
as situações que geram direito ao adicional 
de periculosidade, considerado o disposto na 
Lei. Nessas idas e vindas do projeto, vale lem-
brar que a atuação do SindimotoSP foi fun-
damental para que isso acontecesse e que, 
segundo o presidente do sindicato, Gilber-
to Almeida dos Santos, o Gil, esse benefício 
deve ser pago o mais rápido possível.

Com isso, também é possível perceber que 
o governo da presidenta Dilma Roussef tem 
um olhar positivo da categoria, inclusive afir-
mando em discurso no dia da aprovação da 
lei, que isso é só o começo. Vamos aguardar.

Objetivo é desenvolver uma convivência pacífica entre motofretistas, motoristas, cliclistas e pedestres.

segurAnçA nAs ruAs
Para conviver em harmonia, foi criado o site 

www.movimentoconviva.com.br que oferece dicas 
de segurança. Elas são úteis para todos que dese-
jam um trânsito mais seguro e agradável.

A principal dica é baseada no parágrafo se-
gundo do artigo 29 do Código de Trânsito Bra-
sileiro que diz: “Respeitadas as normas de cir-
culação e conduta estabelecidas neste artigo, 
em ordem decrescente, os veículos de maior 
porte serão sempre responsáveis pela segu-

meros alarmantes de acidentes em todo o País. 
Agora, é preciso que o Brasil tenha um conjunto 
de ações integradas para combater o problema e 
impedir que faça novas vítimas, a maioria delas 
entre 18 e 34 anos.

Infelizmente, 71% das indenizações pagas pelo 
Seguro DPVAT em 2013 foram destinadas a aci-
dentes envolvendo motocicletas, veículo que re-
presenta apenas 27% da frota nacional. É preciso, 
no entanto, relativizar o impacto dessa triste es-
tatística ao lembrar que tanto o condutor como o 
passageiro da moto estão mais expostos a lesões 
em caso de acidente pelas características do veí-
culo de duas rodas. Mesmo assim, não custa pe-
dir para que você conduza a sua moto com mais 
atenção e responsabilidade, afinal, o maior bem 
de uma pessoa é a própria vida. Somente assim 
você poderá curtir os jogos finais desta Copa do 
Mundo e de todas as outras na companhia das 
pessoas que mais gosta.

Por falar em Copa do Mundo, assim como você, 
a Seguradora Líder-DPVAT também está torcendo 
pela Seleção Canarinho. Afinal, duas coisas unem 
todos os brasileiros: a Seleção e o Seguro DPVAT.

Pra frente, Brasil!

rança dos menores, os motorizados pelos não 
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos 
pedestres.”

Pontos de esPerA PArA ciclistAs e 
motociclistAs reduzem Acidentes
A Rua da Consolação, a Avenida Rebouças (sen-

tido Centro) esquina com a Rua Estados Unidos e 
no Viaduto do Chá cruzamento com a Rua Xavier 
de Toledo, estão os pontos de espera em caráter de 
teste, quando o sinal do semáforo está fechado. A 
sinalização é ação da Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), que desde o ano passado tenta mi-
nimizar os acidentes com essas ações. Atualmente 
são quase 50 espaços reservados para motociclistas 
e ciclistas entre a área de pedestres e os carros. A 
CET afirma que a escolha dos locais foi feita com 
base no volume de motocicletas e bicicletas que 
passam nas vias eleitas.

A campanha desse ano tem como objetivo 
consientizar 20 mil motociclistas com a fixação 
de adesivos da campanha na moto e distribui-
ção de cartilha com dicas de segurança. Uma 
equipe está na rua distribuindo o material para 
que o motociclista saiba como agir no trânsito 
da cidade. 

Parceria do SindimotoSP e Bradesco vai
para o 2º ano consecutivo com abordagem

de 20 mil motociclistas.
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Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP, já havia 
solicitado ao ministro Manoel Dias, um combate mais eficaz contra 
as empresas irregulares que praticam concorrência desleal contra 
empresas que estão em dia com suas obrigações trabalhistas. As 

“clandestinas”, além desse fato, não pagam corretamente os direitos 
do trabalhador como registro em carteira, férias, 13º etc.

O ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, lançou Plano Nacional de Combate à
Informalidade dos Trabalhadores Empregados (PNCITE).

Ministério do Trabalho e Emprego lança Plano
Nacional para combater empresas clandestinas.

Setor de motofrete também está incluído.

O Plano prevê a integração das políticas de fis-
calização com outras áreas do MTE e do Governo 
em geral visando reduzir os índices de informalida-
de do emprego assalariado no país. Dias exaltou o 
momento atual do mercado de trabalho no Brasil, 
com o crescimento do emprego formal e destacou 
a importância do ministério manter forte posição 

na construção de políticas públicas de emprego. O 
ministro solicitou colaboração de todos para garan-
tir o sucesso do plano: “Este Plano é um processo 
coletivo e precisamos da colaboração de todos para 
garantir a implementação desse programa que visa 
trazer para a formalidade os cerca de 17,1 milhões 
de trabalhadores informais que não tem acesso a 
benefícios previdenciários, seguro contra acidentes 
de trabalho, aposentadoria, além dos direitos de-
correntes do contrato formal, como FGTS, férias, 
repouso remunerado, entre outros decorrentes do 
contrato de trabalho formal”, disse na ocasião da 
assinatura do plano.

 Na apresentação do Plano, a Auditoria Fiscal do 
Trabalho citou a obrigatoriedade do registro em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
conforme determina a Lei 10.593/2002, mas, ao 
longo dos anos, ainda persistem níveis elevados de 
informalidade do emprego. Essa situação apontou 
para a necessidade de adoção de uma política de 
fiscalização específica para os registros dos traba-
lhadores de forma a provocar uma acelerada redu-
ção desses índices. Nesse sentido, o Plano Nacio-
nal de Combate à Informalidade dos Trabalhadores 
Empregados se propõe a ser essa política.

 O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), afir-
ma que o País tem 17 milhões de trabalhadores 
informais, sem acesso aos direitos previdenciários, 
seguro contra acidentes de trabalho, aposentado-
ria, entre outros benefícios decorrentes do contrato 
de trabalho formal. Dentre as medidas anunciadas 
estão o reforço no efetivo de fiscais nas gerências 
regionais do MTE e a ampliação da frota de veículos 
para garantir a locomoção dos auditores. De acordo 
com o Ministério, a informalidade gera um custo 
estimado de R$ 80 bilhões em sonegação fiscal ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à 
Previdência Social.

PNCITE - O Plano Nacional de Combate à 
Informalidade dos Trabalhadores Emprega-
dos prevê cerca de 50,0 bilhões em recursos 
à Previdência Social. Com sua implementação 
o MTE visa reduzir os índices de informalidade 
de forma a garantir aos trabalhadores o aces-
so a benefícios previdenciários, seguro contra 
acidentes de trabalho além de e direitos decor-
rentes do contrato formal, como FGTS, férias, 
repouso remunerado, entre outros. 
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Presidenta Dilma Roussef
assina Lei da Periculosidade

A lei foi assinada no dia 18/6 em uma cerimônia 
no Palácio do Planalto que contou com a participa-
ção de ministros, senadores, deputados, autoridades 
públicas, sindicatos e centrais sindicais de vários es-
tados e o próprio SindimotoSP, convidado de honra, 
e que homenageou a presidenta Dilma Roussef e o 
senador Marcelo Crivella, autor do projeto, com um 
kit motofrete contendo um capacete e colete, ambos 
padronizados e personalizados.

“Hoje é inconcebível uma cidade sem motoboys, 
eles fazem parte da vida dos brasileiros e o adicional 
de periculosidade é um direito justo e necessário, 
para uma categoria que enfrenta o trânsito todos os 
dias, colocando em risco não só a sua segurança, 
mas o destino de suas famílias. Esse benefício é ape-
nas o começo, vamos seguir construindo cada vez 
mais uma legislação de proteção a vocês, que são 
pessoas visíveis e importantes na construção deste 
país”, disse na ocasião do evento em pronunciamen-
to oficial a presidenta Dilma Roussef.

Para o ministro Gilberto Carvalho - um dos coor-
denadores da mesa de negociação aberta este ano 

 Momento histórico para motofretistas e mototaxistas com a assinatura da Lei da Periculosidade.

Gil entrega para Dilma Roussef e para o senador Marcelo Crivella 
capacete e colete padronizados.

Trabalhadores do setor, levados pelo SindimotoSP,
festejam com Dilma à conquista.

SindimotoSP torna-se referência em todo Brasil devido a luta pela defesa da categoria.

Agora, quem trabalha como motofretista e mototaxista em todo País, receberá adicional de 30%
no salário porque a profissão passou a ser considerada uma atividade perigosa.

para discutir pautas do setor de motofrete- com a as-
sinatura, um grande avanço no setor foi realizado. O 
ministro também destacou os avanços proporciona-
dos pela mesa de negociação e afirmou: “o diálogo, 
somado a um governo popular, sensível às questões 
da sociedade, é que permitiu esta conquista”.

Ricardo Patah, presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT) e um dos principais defenso-
res dos motofretistas e mototaxistas, reafirmou a 
importância dos motoboys para o funcionamento 
das cidades e lembrou que, sem o compromisso 
do governo federal e da própria presidenta Dilma, a 
categoria não teria alcançado esse reconhecimento. 

A sanção do PL é o primeiro resultado do gru-
po de trabalho do Governo Federal que o Sindi-
motoSP faz parte e que continuará reivindicando 
outros itens como:

*Oferta de linhas de financiamento para aqui-
sição de motocicletas e equipamentos obrigató-
rios, com taxas de juros subsidiadas para o pro-
fissional que tiver o curso de 30 horas.

*Formação de parceria entre o governo e o 
Instituto Motofrete para qualificação de profis-
sionais.

* Realização de campanhas de orientação es-
pecíficas para o setor em relação à criação de leis 
e regulamentação no âmbito dos municípios.

* Implantação de um programa de proteção 
ao motociclista.

Sanção do projeto de lei repercute positiva-
mente na imprensa de todo Brasil. SindimotoSP 
foi o grande articulador na aprovação da lei que 
foi publicada no Diário Oficial da União. Abaixo, 
algumas mídias que publicaram informações so-
bre a aprovação da lei.

Portal da Secretaria-Geral da Presidência da 
República, do Governo Federal, blog Palácio do 
Planalto, Jornal Nacional, Rádio EBC, jornais Esta-
dão e Folha de São Paulo, G1 Globo, TN Online, 
Portal Terra, Moto & Motos, Moto.com e outros.

“Parabéns presidenta, pelo empenho, determinação 
e apoio a uma categoria tão sofrida e necessitada de 
uma atenção maior do governo federal”, disse.

O senador Marcelo Crivella, autor do projeto de 
lei de periculosidade, também destacou o apoio do 
governo federal e saudou a sanção como uma vitória 
do trabalhador. “Fico grato ao governo da presidenta 
Dilma e todos que apoiaram a aprovação dessa lei, 
na verdade, quem ganha não é só os trabalhadores, 
mas o Brasil todo”, declarou.

O presidente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, 
comemorou a vitória como ninguém, feliz pela con-
quista declarou: “Esse dinheiro que virá com a peri-
culosidade servirá para o motofretista e mototaxista 
investir em segurança e qualificação, assim como 
aumentar o rendimento dos profissionais do setor”, 
comemorou Gilberto Almeida do Santos, o Gil, presi-
dente do SindimotoSP.
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COMUNICADO OFICIAL DO SINDIMOTOSP 

Companheiros motofretistas

A PericulosidAde já não
é mAis um sonho, é reAlidAde! 

Depois de intenso “bombardeio” em todas 
repartições públicas por onde o projeto passou, 
conseguimos enfim, a aprovação da lei pela 

presidenta Dilma Roussef, que, além de assinar, 
nos convidou para estarmos no Palácio do Planalto 
num momento histórico da categoria. Acreditamos 
que essa conquista é de todos nós, pois contamos 
com o apoio dos companheiros todas às vezes que 
precisamos. A adesão as nossas manifestações pela 
periculosidade sempre foi total. 

Assim, sabemos que o SindimotoSP fez sua par-

te, cobrando das autoridades, reivindicando esse 
benefício que tanto ajudará os motofretistas que 
agora, poderão investir em segurança e até, melho-
rar mais as condições de vida.

PortAnto, Você motofretistA tAmbém 
PrecisA fAzer suA PArte. como? regulA-
mentAndo-se! Daqui pra frente as empresas só 
contratarão profissionais devidamente regulariza-
dos, caso contrário, elas e os tomadores de serviço, 
em caso de acidentes com o trabalhador, respon-
derão na justiça e terá que pagar os prejuízos. Você 
não quer deixar de receber a periculosidade quer?

lembre-se: nossA conVenção coletiVA 
dá A Você 3 diAs PArA se regulArizAr 

sem o “PAtrão” descontAr seu diA.

Assim, para facilitar mais ainda sua vida, o Sindi-
motoSP e o Instituto Motofrete oferecem GRATUI-
TAMENTE o Curso 30 horas do Contran e, ainda, um 
departamento específico no próprio SindimotoSP 
para auxiliá-lo na emissão do Condumoto e obten-
ção da Licença Motofrete (placa vermelha).

Quanto ao empresário de motofrete, solicitamos 
que incentive seu motofretista providenciar imedia-
tamente sua regularização oferecendo os dias que 
já estão na Convenção Coletiva como direito.

O setor de motofrete só tem a ganhar com a 
regulamentação e para isso acontecer... CADA UM 
PRECISA FAZER SUA PARTE!

Gilberto Almeida dos Santos (Gil)
presidente SindmotoSP

apoio
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SindimotoSP realiza mega assembleia para
explicar sobre periculosidade e reúne centenas

de motofretistas na sede do sindicato

A regra que garante adicional de 30% de peri-
culosidade aos motoboys já está valendo com a 
publicação da Lei Federal 12.997/2014 no Diário 
Oficial da União (DOU), no dia 20/6. As alterações, 
que exigiram mudanças na Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), haviam sido anunciadas na últi-
ma quarta-feira, 18, pela própria presidente Dilma 
Rousseff, em cerimônia oficial no Palácio do Planal-
to que contou com a participação do SindimotoSP.

Na ocasião, em discurso, a presidenta rebateu a 
afirmação de que o pagamento do benefício pelos 

Desde a assinatura da presidenta Dilma Roussef no Palácio do Planalto, no dia 18/06 e posterior publicação
no Diário Oficial da União no dia 20/06 para pagamento do benefício, os motofretistas vem sofrendo com 

discursos de demissão que alguns empresários estão fazendo nas empresas de motofrete.

empresários do setor de motofrete traria desempre-
go aos trabalhadores que usam motocicletas para a 
atividade profissional. “Se fosse assim ninguém te-
ria direito a periculosidade neste País”, disse. “Trinta 
por cento é algo que deve ser pago a eles pelo risco 
de vida que correm. Eu duvido que algum patrão 
não atenda, porque criará uma ilegalidade no exer-
cício da atividade.”

Durante o evento, os motofretistas foram infor-
mados que o SindimotoSP está tomando as devi-
das providências sobre o assunto e que material 
explicativo será distribuído em breve. O Sindimo-
toSP também afirmou que terá uma reunião com 
o Ministério do Trabalho e Emprego para acelerar 
o pagamento do benefício para o trabalhador e, 
ainda, alertar o ministério contra possíveis abusos. 
O máximo que deve ser esperado é a conclusão 
do Ministério do Trabalho e Emprego em relação a 
adequação da lei na CLT. A nova lei altera a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT) para incluir as ati-
vidades de trabalhador em motocicleta entre aque-
las que tem direito ao pagamento do adicional. 

De acordo com Gilberto Almeida dos Santos, o 
Gil, presidente do  SindimotoSP, a categoria tem 

mais de dois milhões de trabalhadores em todo o 
país. Ele afirmou que o acréscimo na remuneração 
permitirá que esses trabalhadores invistam mais 
em equipamentos de segurança, por exemplo.

AdicionAl A motociclistAs será 
regulAmentAdo Pelo mte

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
vai regulamentar o adicional de periculosida-
de criado pela Lei 12.799, de 18 de junho de 
2014. A Lei considera perigosas as atividades 
dos trabalhadores com motocicletas e o adi-
cional representa 30% a mais no salário do 
empregado.

 O Departamento de Segurança e Saúde no 
Trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho 
(DSST/SIT) vai coordenar a regulamentação, 
por meio da elaboração do Anexo V da Norma 
Regulamentadora Nº 16 (NR-16). O instrumen-
to vai definir as situações que geram direito 
ao adicional de periculosidade, considerado o 
disposto na Lei.

O processo de elaboração se inicia pela re-
dação de um texto técnico básico, submetido 
à consulta pública por 60 dias. Recebidas as 
contribuições da sociedade, o debate é feito 
por um Grupo de Trabalho Tripartite, com parti-
cipação de trabalhadores, empregadores e go-
verno. O texto estará disponível para sugestões 
a partir do dia 15 de julho.

 O adicional de periculosidade corresponde 
a 30% do salário do empregado, sem os acrés-
cimos resultantes de gratificações, prêmios ou 
participações nos lucros da empresa. O paga-
mento passa a ser obrigatório a partir da publi-
cação da regulamentação. 
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Em caso de acidente 
de trânsito, você 
mesmo pode reunir a 
documentação e solicitar 
o seguro gratuitamente.

dpvatsegurodotransito.com.br |  0800 022 12 04
O Seguro DPVAT indeniza os acidentados no trânsito em casos de morte, invalidez e reembolso de despesas médico-hospitalares.
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AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Respeite os limites de velocidade.

www.yamaha-motor.com.br
facebook.com/yamahamotorbrasil
twitter.com/yamahamotorbra
Instagram: yamahabrasil

Peças Econômicas

Os valores das parcelas em reais são de referência, conforme tabela de preços da Administradora, válida para todo o território brasileiro. Condição referente ao modelo CROSSER 150, versões E e ED, na Tabela de Preços 

do Plano Nacional do Consórcio Yamaha Motor, vigente desde o dia 10/02/2014. Grupos de 72 meses têm Taxa de Administração de 25% e Seguro de 8,7336%. Consulte o Contrato de Adesão para mais esclarecimentos 

sobre a composição dos valores. Motocicletas Yamaha estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. Central de Relacionamento 

com o Cliente: (11) 2431-6000. SAC: 0800-774-3233 - sac.consorcio@yamaha-motor.com.br. CAS - Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br.
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Super Bikes Series 2014 terá etapa em Interlagos

SindimotoSP reivindicará 
na prefeitura de São Paulo 
melhorias para o motofrete 

da capital

O SindimotoSP está distribuindo ingressos para o maior campeonato de motovelocidade
da América Latina que será realizado entre os dias 4 e 6 de julho.

e visitar os boxes, a partir das 15h, por  
R$ 10. A credencial Paddock custa R$ 40 e 
oferece aos amantes de motovelocidade 
a chance de circular pela área dos boxes 
durante todo o dia e ter acesso a praça 
de alimentação, com telas de LED, que 
mostram as corridas e a cronometragem.

A credencial VIP tem o preço de R$ 150 
e dá direito a estacionamento, visitação 
aos boxes durante todo o dia, volta no 
circuito para proprietários de motos Hon-
da acima de 500cc, espaços Lounge com 
telas de LED, DJ, e buffet especial com 
brunch, almoço e bebidas. 

Além disso, tem o pacote família, dis-
ponível para os setores VIP, Paddock (in-
teira e meia) e para visitação de boxes. 
Na compra de três ou mais ingressos, 
a organização oferece um desconto de 
10%. 

Depois deste fim de semana, o campeo-
nato parte para disputas fora do tradicional 
circuito paulista. Quem comparecer a In-
terlagos conhecerá os campeões paulistas 
e verá grandes disputas em praticamente 
todas as categorias: SuperBike Pro Master, 
600 SuperSport Pro, SuperBike Light, Su-
perBike Light Master, Copa Kawasaki Ninja 
600, Copa Honda CBR 500R, Copa Honda 
CBR 500R Light, Copa Honda CBR 500R 
Master, Copa Honda CBR 500R Teen, Copa 
Kawasaki Ninja 300, Copa Kawasaki Ninja 
300 Light, Copa Kawasaki Ninja 250R Light 
e Honda Junior Cup.

Para as arquibancadas do autódromo, 
o acesso é gratuito e os ingressos podem 
ser retirados na recepção do Sindimo-
toSP até dia 3 de julho às 16hs30. Porém, 
os apaixonados pelas duas rodas pode-
rão ouvir o ronco dos motores de perto 

Multas, falta de bolsões para motofretistas, 
programas específicos para profissionais do se-
tor são algumas das pautas que o SindimotoSP 
pretende levar para discutir no Grupo de Trabalho 
do qual faz parte na prefeitura paulista. Os moto-
fretistas da capital tem reclamado dos inúmeros 
problemas da categoria e pedido para que o pre-
feito Fernando Haddad olhe para os problemas 
enfrentados. Algumas demandas que serão dis-
cutidas são:

1. Implantação de programas de proteção ao 
motociclista
2. Mais cursos gratuitos de 30 horas oferecidos 
pelo governo municipal
3. Sinalização de solo para circulação de motos 
entre os corredores de carro
4. Mais estacionamentos para motofretistas
5. Linha de financiamento para motofrete
6. Facilitação na emissão do Condumoto e 
Licença Motofrete (placa vermelha)
7. Fiscalização / lacração de empresas 
clandestinas
8. Não ao estreitamento de faixas entre os 
corredores de carro.

Desde à última reunião, pouco avançou-se em relação as pautas 
deixadas com a administração municipal. Agora, sindicato quer voltar a 

negociar melhorias para o setor.
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Deputados da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovaram Projeto de Lei 1.171/11 que estipula novas 
exigências para condutores de motocicletas. Pela proposta, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, passará 

a ser obrigatório o uso de alguns equipamentos de proteção, como joelheiras, cotoveleiras, botas e coletes.

CCJ da Câmara aprova exigência de 
equipamentos de proteção para motociclistas

Dissídios das categorias Delivery e Jornal e Revistas estão sendo fechados

colete AirbAg Pode VoltAr

A matéria também prevê o uso de luvas, calça 
e caneleiras. Para andar em vias em que a veloci-
dade máxima permitida é igual ou maior que 70 
km/h, os condutores ainda serão obrigados a usar 
jaquetas infláveis de proteção.

O projeto ainda estipula que, após dois anos 
de promulgação da lei, a regra da jaqueta inflá-
vel passará a valer para todos os casos em que 
o veículo for usado para transporte remunerado 
de mercadorias. Nessas situações, o emprega-
dor ou prestador de serviço terá que fornecer o 
equipamento.

O projeto de lei, que tramita desde abril de 2011 

O SindimotoSP está negociando os fecha-
mentos dos dissídios das categorias de entre-
ga de refeições, lanches, jornais e revistas. As 
pautas já foram definidas e os primeiros con-
tatos realizados com os respectivos sindicatos 
patronais da categoria, que são o Sedijore (Jor-
nais e Revistas) e Sinhores (Delivery).

Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) são 

Pela proposta, poderá passar a ser obri-
gatório o uso de de coletes airbag ou ja-
quetas infláveis de proteção para circular 
em vias nas quais a velocidade máxima 
permitida for igual ou maior que 70 km/h.

O projeto ainda estipula que, após dois 
anos de promulgação da lei, a regra da 
jaqueta inflável passará a valer para todos 
os casos em que o veículo for usado para 
transporte remunerado de mercadorias. 
Nessas situações, o empregador ou 
prestador de serviço terá que fornecer o 
equipamento.

diA A diA do trânsito brAsileiro

Em média, os pacientes ficam 18 dias 
no hospital, fazem mais de duas cirurgias 
e custam R$ 35 mil ao SUS cada um. 

O perfil do acidentado mudou: há cin-
co anos, mais da metade das vítimas de 
moto em São Paulo eram motoboys, hoje, 
67% das vitimas são trabalhadores que 
usam a moto como meio de transporte.

dados do dPVAt de 2013 (todos os veículos)

Morte: 54.767
Invalidez Permanente: 444.206
Despesas Médicas (DAMS): 134.872 
Total: 633.845
motocicleta 
41% das mortes: 22.454* 
77% Invalides Permanente: 342.038* 
35% Despesas Médias (DAMS): 87.666*
* envolvendo os motociclistas

no Congresso, ainda precisa passar pelo plenário da 
Câmara e depois será analisado no Senado.

O deputado federal Luiz de Deus (Dem-BA) - rela-
tor do Projeto, que deu parecer favorável pela consti-
tucionalidade e juridicidade, ressaltou a importância 
da proposição. “Hoje, no Brasil, morrem 87 brasilei-
ros a cada 100 mil motos. O País tem 20 milhões de 
motos, então, cerca de 17 mil pessoas perdem a vida 
por acidentes de moto. Se isso não bastasse, para 
cada morte, existem cinco internações.

Os senhores podem avaliar o prejuízo que o país 
tem com essas internações e com seres humanos 
que ficam com sequelas graves , havendo ainda 

acordos entre sindicatos de trabalhadores e 
empregadores que devem ocorrer uma vez por 
ano, na data-base. 

Nesta data, reajustes, pisos salariais, bene-
fícios, direitos e deveres de empregadores e 
trabalhadores serão objeto de negociações. 
Se os sindicatos estiverem de acordo com as 
condições estipuladas na negociação assinam 

um número enorme de perdas de dias trabalha-
dos por essa juventude, pois na sua esmagadora 
maioria são jovens de 15 a 20 anos.

Para o parlamentar, tão importante como criar 
a lei, é dar condições para que ela possa ser cum-
prida. “Itens como capacete, botas, luvas e jaque-
ta apropriada, além de joelheiras e cotoveleiras 
são extremamente caros para a população de 
baixa renda.

Como as propostas foram rejeitadas pela Co-
missão de Viação e Transportes, a votação deixou 
de ser conclusiva, e o texto deve ser analisado 
pelo Plenário.

a Convenção Coletiva de Trabalho, o documen-
to que deverá ser registrado e homologado 
no órgão regional do Ministério do Trabalho 
(DRT). A Convenção Coletiva entra em vigor 
três dias após a data de entrega (protocolo) 
no DRT, conforme determina o parágrafo 1o. 
do art. 614 da Consolidação das Leis do Traba-
lho (C.L.T.).

Fonte Hospital das Clínicas - Coordenadora Dra. Júlia Greve



11Edição 40 • JUNHo 2014

+

+
+

+
cilindrada,

potência 
e torque.

cuSto-
BeneFÍcio.

Força naS SuBidaS 
e eFiciência naS 

retomadaS.

conForto e 
eStaBilidade

Respeite a sinalização de trânsito. www.daframotos.com.br
Sac: 0800-773-2372

consulte condições especiais para 
frotistas e associados ao Sindimotos 

Sp na rede de concessionárias

ITENS DE SÉRIE
• Rodas de liga leve 
• Motor 150 cm³ e 12,1 cv de potência
• Painel digital e o mais completo da categoria
• Indicador de troca de óleo ajustável
• Alavanca ajustável, sem a necessidade de ferramentas
• Kit projetado e aprovado pela montadora: suporte para baú, protetor para pernas e antena 

daFra riVa carGo. pode comparar: 
é maiS em tudo.

As motos Dafra estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do ar por Motociclos e veículos similares.
Produto homologado pelo DENATRAN – Espécie “carga”.

Condumoto e Licença Motofrete
podem ser tirados no SindimotoSP

O horário de atendimento é de segunda à sexta-
-feira das 8 às 17 hs e os motofretistas podem. Mais 
informações comparecer diretamente no sindicato. 
Lembrando que só é possível obter os documentos 
depois de ter realizado o Curso 30 Horas e alterado 
a CNH para Motofretista. O SindimotoSP e o Institu-
to Motofrete oferecem o curso gratuitamente. Veja 
anúncio na última página.

Abaixo, segue lista para obter o Condumoto e a 
Licença Motofrete (placa vermelha) somente para 
CNH da cidade de SP e quem ainda não tirou os 
documentos.

 
PArA o 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 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 
inferior a 3 vezes o valor do seguro obrigatório 
(original e cópia) que consta na Convenção Co-
letiva SindimotoSP / 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) - 
(original 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.
9. Motocicleta tem que ser da cor branca.
 
Observação: caso o condutor esteja registrado 

em carteira profissional (Celetista) fica dispensa-
do à apresentação do Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM). Caso a motocicleta seja Zero 
KM fica dispensado CRV e CRLV, porém, é neces-
sário Nota Fiscal da motocicleta (original e cópia). 
Caso a empresa não seja credenciada no DTP, tra-
zer o CCM no código 2488 (prefeitura de SP) e 

solicitar o CNIS na Previdência Social.
 
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 
profissional de trabalho, do contrário, apresentar 
carteira profissional de trabalho (original e cópia).
6. Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM) có-
digo 2488.
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 este-
ja no nome do interessado, providenciar o Contra-
to de Composse.
Observação: caso a motocicleta seja Zero KM fica 
dispensado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota 
Fiscal da motocicleta (original e cópia).




