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Lei do Desmanche entra em vigor no
Estado de São Paulo

Dia do Motociclista...
sem muito o que comemorar

Já o motofretista pode  comemorar

Motofretista faça o curso, porque a fiscalização coMeçará eM breve

Estatísticas de acidentes em trânsito que não param de crescer, ruas e estradas es-
buracadas, valor do DPVAT mais caro entre os veículos, falta de campanhas educativas 
para motociclistas / motoristas, entre outros fatores, são algumas das dificuldades que 
o motociclista enfrenta no dia a dia.

Desde que o SindimotoSP tem a frente o presiden-
te Gil, os motofretistas e mototaxistas de São Paulo 
conseguiram inúmeros benefícios e vitórias em as-
suntos polêmicos. O salário aumentou, mais direitos 
foram colocados nas Convenções Coletivas, a proibi-
ção de levar garupas e transitar pelas marginais não 
“pegou” e, recentemente, comemoraram a aprovação 
da Lei da Periculosidade, que agora aumentará em 
30% o salário dos profissionais que ganham à vida 
com motocicletas em todo Brasil.

Ministério do Trabalho publica Portaria 439
que  disciplina pagamento da Periculosidade

SindimotoSP lança campanha a favor
do pagamento da Periculosidade JÁ! 

Saber “levar garupa” na moto
evita  acidentes

Governo de São Paulo é o primeiro estado brasileiro
a criar o Programa de Proteção ao Motociclista - PPM, 
em cumprimento a “Década de Segurança 2011-2020” 

O governador Geraldo Alckmin em 
reunião no dia 29 de julho, juntamen-
te com os secretários Júlio Semeghi-
ni (Planejamento), Fernando Grella 
(Segurança), Wilson Pollara (Saúde) 
e a Dra Neiva Doretto ( diretora-Presi-
dente do Detran.SP), e as instituições 
Abramet, SindimotoSP, Sindauto, Sind-
maesp e outras entidades, discutiram 
propostas para formulação de um Pro-
grama que contribua com a “Década 
de Segurança” implantado pela ONU. 
Uma das ações será a implantação de 
programa que visa aumentar a segu-
rança do motociclistas, motofretistas e 
mototaxistas em São Paulo.No programa de proteção que será criado estão incluidos motociclistas, motofretistas 

e mototaxistas de todo o estado de São Paulo. Programa poderá inspirar outros estados

esq/dir: Dra Neiva Doretto, Gilberto Almeida dos 
Santos (Gil), Geraldo Alckmin, Rodrigo Silva e 
Dra Yara Marques.

PERICULOSIDADE

Rua Doutor Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo

JÁ

Gil - presidente
em busca da redução dos acidentes
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60 mil motofretistas e mototaxistas 
qualificados, obtenção de linha de 
financiamento com juros de 0,35% 
ao mês para aquisição de motoci-
cleta, equipamentos e pagamentos 
de impostos e taxas, fóruns regio-
nais voltados a regulamentação dos 
municípios - um dos principais gar-
galo da regulamentação - isenções 
de taxas como o CSV, certificado de 
segurança veicular (alteração de ca-
tegoria Passageiro /Cargo) que di-
minuiu em torno de R$ 220,00 para 
o trabalhador, além das campanhas 
educativas, porém, é preciso fazer 
mais, pois o estado paulista repre-
senta quase 30% de todo a frota na-
cional, como revela Julio Semeghini. 
Já os acidentes vem crescendo as-
sustadoramente nas regiões norte e 
nordeste, devido ao número de mo-
tos estar crescendo cada vez mais, 
diz Gil, do SindimotoSP.

Editorial

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Quack Design
Colaboradores: Febramoto / Abramoto / DNP /  Instituto Motofrete /
SindimotoSP / Associação dos Motofretistas
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2  ̊andar - Sala 3 / Brooklin Novo / Cep: 04602-060 
/  Telefone: 5049-0442 / email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

Depois do fiasco na Copa do Mundo, o Brasil volta os olhos para a 
eleição de 5 de outubro que elegerá presidente, senador, deputados 
federais e estaduais, além de governador.  Gostaríamos que nosso 
leitor fizesse uma profunda reflexão sobre o assunto para que nessa 
data possa eleger, de fato, pessoas que tem ajudado nossa categoria 
com leis, projetos, campanhas, atitudes positivas e não se deixar levar 
por promessas levianas bem como mentiras, pois, nessa época, o que 
mais aparece é lobo em pele de cordeiro. Desde que começamos a 
editar esse jornal, que é referência no setor de motofrete, temos pu-
blicado matérias e reportagens que mostram pessoas que, de fato, 
querem mudanças para melhor. Pessoas que estão realmente com-
prometidas com a melhora da qualidade de vida dos motofretistas e 
mototaxistas. A hora para mudar é agora com voto consciente, depois 
não adianta juntar-se a movimentos vazios, sem ideologias e que pro-
movem bagunça, prejuízos e até mortes. Pense bem nos candidatos 
que ajudará a eleger porque depois não adianta reclamar. Nosso se-
tor tem passado por mudanças e obtido vitórias importantes como a 
Periculosidade. Vamos continuar exigindo seus direitos, reivindicando 
melhorias e lutando por melhores condições de trabalho. Sabemos 
que isso é possível porque aos poucos os profissionais do setor estão 
se organizando por todo Brasil. Para se ter um exemplo, São Paulo, 
através do trabalho do SindimotoSP, é o estado que mais faz pelo se-
tor, que acaba refletindo e inspirando outros país afora.

Conte com o Jornal A Voz do Motoboy para isso... e muito mais.

CHIQUINHO PEREIRA, 23.023, 
assume compromisso com a 
categoria dos motofretistas

Chiquinho Pereira e Gil, 
presidente do SindimotoSP

Chiquinho Pereira durante 
mobilização da categoria

Sempre empenhado em lutar por me-
lhores condições de trabalho para os moto-
fretistas CHIQUINHO PEREIRA, Presidente 
licenciado do Sindicato dos Padeiros e atu-
al candidato a Deputado Estadual pelo PPS, 
assume compromisso de trabalhar pela va-
lorização da categoria. 

“É preciso que os motofretistas sejam respeitados, valoriza-
dos. É preciso combater a informalidade, incrementar a fi scaliza-
ção junto às empresas clandestinas, lutar por uma aposentadoria 
especial”, explica CHIQUINHO PEREIRA, 23.023, que sempre par-
ticipa das mobilizações da categoria. “Os parlamentares preci-
sam ouvir as necessidades desses profi ssionais e trabalhar para 
resolver os problemas. É preciso investir na construção de mo-
tofaixas, criar mais estacionamentos para motos na Zona Azul. 
Também é fundamental criarmos linhas especiais de fi nancia-
mento para aquisição de motocicletas e equipamentos obrigató-
rios. É preciso dar condições de trabalho, com segurança, para a 
categoria”, acrescenta o candidato CHIQUINHO PEREIRA.

Há muitos anos CHIQUINHO PEREIRA, 23.023, participa das manifestações e apoia ati-
vamente as mobilizações dos motofretistas. Participou da luta pela qualifi cação gratuita 
dos primeiros 10 mil, nos cursos junto à Secretaria de Emprego e Trabalho do Estado de 
SP; pela prorrogação da fi scalização das leis; e nas campanhas de educação e redução 
dos acidentes, entre outras. 

“É inadmissível qualquer tipo de acidente de trabalho. O número de motofretistas aci-
dentados é assustador. Pretendo defender, junto ao Ministério do Trabalho, a aprovação 
da Regulamentação da Periculosidade no menor tempo possível e lutar pela criação de 
linhas de crédito, para assegurar o fi nanciamento de equipamentos seguros para esses 
profi ssionais”, explica o candidato CHIQUINHO PEREIRA, 23.023.   

FACEBOOK: www.facebook.com/chiquinhopereira23023 Coligação: PPS - PSDB - DEM - PRB  - CNPJ CANDIDATO - 20.561.970/0001-73  
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Governo estadual criará programa de 
proteção para profissionais do motofrete

O governador Geraldo Alckmin 
esteve reunido no dia 29 de julho 
com os secretários Júlio Semeghi-
ni (Planejamento), Fernando Grella 
(Segurança) e Wilson Pollara (Saú-
de), a Dra Neiva Doretto (diretora-
-Presidente do Detran.SP), além das 
instituições Abramet, SindimotoSP, 
Sindauto, Sindmaesp e outras, para 
discutir propostas de formulação de 
um programa que contribua com a 
“Década de Segurança” implantado 
pela ONU, em que o Brasil é parti-
cipante, voltado a contribuir com 
a redução dos acidentes e mortes 

Objetivo é reduzir acidentes e melhorar as perspectivas de trabalho para o motofretista, 

bem como colaborar no esforço de vários países, liderados pela ONU, em diminuir os 

acidentes de trânsito que matam mais que guerras civis, por exemplo.

envolvendo os motociclistas e pro-
fissionais do motofrete. Na ocasião, 
Alckmin afirmou que não medirá 
esforços em diminuir os índices de 
acidentes, bem como, contar com 
apoio dos secretários estaduais, do 
Detran.SP e instituições que atuam 
na área. O comando do programa 
ficará a cargo do secretário Júlio Se-
meghini. O Detran.SP que vem ino-
vando em seu novo modelo de ges-
tão, disponibilizará toda equipe para 
criar o melhor programa do País. 

Com isso, mais uma vez São Pau-
lo sai na frente, inclusive com o 

apoio da Abramet e SindimotoSP 
que vem discutindo e apresentando 
projetos para o poder público com 
estes objetivos. Os pilares são os 
mesmos da “Década de Segurança 
2011 -2020” implantada pela ONU, 
como educação, saúde, gestão pú-
blica, fiscalização, segurança viária 
e veicular, diz o Dr Montal - presi-
dente da Abramet. 

No Estado de São Paulo as políti-
cas públicas do governo vêm dando 
resultados para as categorias pro-
fissionais de motofrete e mototáxi, 
como por exemplo, já são mais de 

SindimotoSP está preocupado com aumento de acidentes que envolvem não 
só motofretistas e mototaxistas, mas, também, motociclistas. Nas sugestões 
do sindicato, campanhas educativas e de orientação, bem como incentivo a 

uso de equipamentos de segurança, fazem parte do projeto.



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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Parabéns a todos os motociclistas pelo seu dia!

Cinco dicas comportamentais para garantir a 
segurança do piloto de motocicleta

O mês de julho é con-
siderado o mês dos mo-
tociclistas, isso porque 
no dia 27 é comemorado 
o Dia do Motociclista. In-
felizmente no nosso país 
fazer parte desta “tribo” é 

quase um “crime” e defender motos é quase falar pala-
vrão. O poder público faz de conta que elas não existem 
e quando o assunto é acidente ou despesas do INSS, lá 
estão elas na boca do povo. As pessoas esquecem que 
acima de tudo há vidas preciosas sobre as motocicletas 
e justamente por isso merecem a nossa atenção, respei-
to e também empenho no sentido de preservá-las. Pre-
parei abaixo algumas dicas para que as pessoas reflitam 
mais sobre a questão da segurança das motocicletas e 
também para que reconsiderem seus métodos de pilo-
tagem e suas escolhas.

1 - Fone de ouvido e celular - Definitivamente a 
relação do brasileiro com o celular é no mínimo in-
trigante. Parece que não vivemos sem eles e quando 
estamos sem nos sentimos “nus”. Mas o ato de pilotar 
uma motocicleta é algo que exige exclusividade e con-
centração absoluta. Estamos no controle de um veículo 
sujeito a mudanças de cenário muito repentinas, o que 
em um momento é tranquilidade, em segundos torna-
-se uma situação de alto risco. Definitivamente não faz 
sentido utilizar celular ou fones de ouvido enquanto se 
pilota. Os ouvidos ocupados irão lhe roubar informa-
ções preciosas trazidas pelo som como, por exemplo, 
a aproximação de um carro, uma buzina, outra moto 
se aproximando ou mesmo detectar defeitos na sua 
própria máquina.

2 - Túneis são mais perigosos para motocicletas 

Nesta edição, a Seguradora Líder-DPVAT utiliza este 
espaço para festejar o Dia do Motociclista, a ser ce-
lebrado no dia 27 de julho, com todos os profissio-
nais que usam o veículo de duas rodas para ganhar a 
vida. Para isso, é preciso fazer um convite à reflexão: 
qual a real importância da motocicleta para o cotidia-
no dos brasileiros? As respostas são muitas. Para fi-
car em alguns exemplos mais comuns, vale lembrar 
desde a atuação eficaz dos atendimentos médicos de 
urgência, que chegam às vítimas com mais agilidade 
em meio a um trânsito caótico, até desfrutar daquela 
pizza quentinha que você pediu por telefone.

No entanto, muitos motoboys, motociclistas por ex-
celência, utilizam o veículo de duas rodas como meio 
para conquistarem seus sonhos pessoais e tiram desta 
prática o sustento de suas famílias. A comemoração 
da data propicia algumas reflexões importantes. A pri-
meira delas é que, por mais importante que seja  a 
carga transportada, nada é mais valioso do que a vida 
de quem conduz a moto. Respeito às leis de trânsito, 

- Provavelmente você nunca ouviu falar isto, mas é ver-
dade, os túneis possuem características que ampliam 
os riscos para a motocicleta. Por exemplo, aderência do 
solo nestes locais é menor do que no asfalto normal, 
pois trata-se de um ambiente fechado, onde há maior 
concentração de poeira. Este fator também aumenta o 
risco do pó entrar nos olhos. O ambiente com som dos 
carros amplificado impede tanto os pilotos quanto os 
motoristas de ouvirem sons que poderiam ser de aler-
tas. Há também a questão da menor área de escape, 
isto é, a maioria dos túneis possuem pistas estreitas e 
sem acostamento. Em caso de risco não há muito para 
onde escapar e principalmente se há uma queda, os 
motoristas não tem muito como desviar de quem caiu.

3 - Canto de lombada - É bem comum vermos mo-
tociclistas passando entre as lombadas e o meio fio. Esta 
é uma atitude extremamente perigosa. Primeiro porque 
se há na rua uma lombada, é porque a velocidade deve 
ser reduzida. Também temos que considerar os riscos 
do ato em si, pois no canto das ruas há muito mais con-
centração de detritos, portanto compromete a aderência 
dos pneus e se tem um lugar péssimo para alguém cair 
da moto, este lugar é próximo do meio fio, o risco de 
quebrar pescoço ou coluna é exponencialmente maior, 
as pedaleiras da moto podem, ainda, acertar a própria 
lombada ou a calçada e acredite isto não é nada bom.

4 - Vias com travessas - Constantemente observo 
carros e motos passando por ruas com travessas, sem 
nem considerar a hipótese de que outro veículo pode 
atravessar sem observar o movimento. O fato de estar 
na via preferencial não é garantia de que ninguém vai 
atravessar, portanto cruze as ruas com prudência, sinali-
ze com lampejo de farol ou buzina e trafegue em velo-

atenção e bom senso nas ruas são práticas vitais para 
que você siga seus caminhos com segurança. A pos-
tura das empresas que contratam o serviço dos moto-
boys também deveria privilegiar a vida e a segurança 
destes profissionais que, infelizmente, são submetidos 
a prazos apertadíssimos, o que aumenta a chance de 
encontrar um acidente pelo caminho.

É justamente para evitar que esse tipo de situação 
aconteça que a Seguradora Líder-DPVAT atua em di-
ferentes frentes educativas para que você tenha total 
noção de como conduzir a sua moto em segurança. 
No blog Viver Seguro no Trânsito (www.viverseguro-
notransito.com.br), por exemplo, há diversas maté-
rias relacionadas ao trânsito em geral e o conteúdo 
de muitos textos é voltado exclusivamente para os 
motociclistas. Na página virtual também é possível 
encontrar vídeos educativos com preciosas lições que 
podem fazer toda a diferença numa situação de risco.

Nunca é demais lembrar. Solicitar a indenização do 
Seguro DPVAT é fácil e não precisa da ajuda de interme-

cidade compatível com a da via.

5 - Mito de frear BA proporção 70%/ 30% - Se você é 
motociclista, provavelmente já ouviu falar que se deve frear 
70% com a roda dianteira e 30% com a roda traseira. Já 
escutei inclusive instrutores de pilotagem orientando usu-
ários de motos neste sentido. Provavelmente esta ideia é 
resultado da capacidade de frenagem das motos, sejam elas 
com freios a tambor, disco ou ABS, a roda da frente é o que 
garante o maior poder de frenagem e isto não se deve à for-
ça aplicada no manete ou pedal de freio, a questão é física. 
Ao acionar o freio dianteiro, o peso da moto em movimento 
pressiona o pneu no chão aumentando a capacidade de 
frenagem. Isto não acontece com a roda traseira, por isso é 
muito mais fácil derrapar o pneu traseiro.

Quando você for frear uma moto esqueça esta his-
tória e freie para parar sem derrapar. Se você ficar se 
preocupando em calcular se está acionando o manete 
e pedal nas medidas certas, provavelmente irá bater ou 
cair antes de passar a régua na sua conta. Portanto não 
esqueça... Freie para parar sem derrapar! Motos com 
os dois freios a tambor precisam de mais espaço para 
parar, portanto não abuse da velocidade e garanta um 
bom espaço de frenagem. Motos com freios à disco nor-
malmente conseguem parar mais rápido, no entanto é 
preciso tomar cuidado para não derrapar, principalmen-
te a roda dianteira. Motos com ABS são espetaculares, 
você pode “encher a mão e o pé” nos freios, que o pró-
prio sistema se encarrega de garantir que a roda não 
pare de rodar até que a moto esteja parada.

Se você está pensando em comprar uma moto agora 
e puder pagar por este recurso, esteja certo de que seu 
dinheiro será bem gasto. Nunca se esqueça: investir em 
segurança é sempre o mais barato dos remédios.

diários. As informações sobre a documentação necessá-
ria pode ser obtida no site www.dpvatsegurodotransito.
com.br ou pelo SAC 0800 022 1204. Em posse da do-
cumentação, a vítima ou beneficiário deve ir a um dos 
mais de sete mil pontos autorizados do país. O prazo 
para pedir a indenização é de até três anos, a contar da 
data do acidente e a indenização é paga em até 30 dias 
após a entrega da documentação completa.

O pagamento da indenização é feito por meio de 
crédito em conta corrente ou poupança da vítima ou 
de seus beneficiários em até 30 dias a contar da en-
trega da documentação solicitada. Os valores inde-
nizados são de R$ 13.500,00, no caso de morte; até 
R$ 13.500,00 para invalidez permanente; e até R$ 
2.700,00 para reembolso de despesas médicas e hos-
pitalares, de acordo com as despesas comprovadas.

Para finalizar, a Seguradora Líder-DPVAT mais uma 
vez cumprimenta a todos os motociclistas do Brasil e 
salienta que o Seguro DPVAT está sempre ao seu lado, 
afinal é um direito de todos os brasileiros.

INFORME PUBLICITÁRIO

Saber “levar garupa” na moto evita acidentes
Transportar pessoas na moto exige cuidados 

como ter atenção redobrada no trânsito, noções 
de estabilidade, agilidade e rapidez nas manobras. 
Quando se transporta pessoas é imprescindível re-
calibrar os pneus de acordo com as especificações 
do fabricante que estão visíveis no chassi, junto à 
roda traseira.

Se o garupa for daqueles que não tem o costume 
de andar de moto e que deseja ajudá-lo na condu-
ção com as pernas dele, todo cuidado é pouco. O 
melhor nessa situação é pedir para que ele deixe 

esse trabalho com você. Não cometendo impru-
dências e andando na velocidade limite, você ajuda 
com que ele tenha segurança.

O garupa deve ter noção que nunca deve tirar 
o pé do estribo e apoiá-lo no solo, mesmo quan-
do a moto está parada. Ele também não deve fazer 
movimentos bruscos e não ficar duro feito estátua. 
Relaxar e procurar deixar-se levar naturalmente pe-
los movimentos e pelo balanço da moto ajuda e 
contribui para uma pilotagem segura.

Nas curvas, o ideal é que ambos façam o mesmo 

movimento e não para lados diferentes. No caso das 
frenagens, o ideal é usar os dois freios ao mesmo 
tempo e na mesma intensidade, isso equilibra mais 
a motocicleta, piloto e garupa. Em relação a embar-
que e desembarque, o piloto deve estar com as duas 
mãos no guidão e os dois pés no chão. Já o garupa 
deve subir preferencialmente pelo lado oposto do 
escape e colocar os pés apenas nas pedaleiras tra-
seiras. Lembre-se que todos esses cuidados devem 
ser observados tanto em dias de sol ou chuva. Já a 
noite, atenção máxima sempre é o melhor remédio.
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O motociclista que pilota a motocicleta para ir ao trabalho, faculdade, escola ou que apenas usa como lazer, não tem representante oficial, sequer 
quem defenda seus direitos. E olha que, atualmente, 30% desses usuários são as mulheres, que também sofrem o descaso e abandono, já que, no 
Brasil, não existe políticas públicas que olhem para os motociclistas como cidadãos que pagam impostos. O que é esquecido, é o fato de, muitos 

serem pais e mães de família. Na verdade, falta o respeito, criação de motofaixas, campanhas educativas, estacionamentos etc.

Dia do Motociclista... sem muito o que comemorar

Motociclista, apesar das 
dificuldades, é livre.

Como surgiu o Dia do Motociclista

Estatísticas de acidentes em trânsito que não pa-
ram de crescer, ruas e estradas esburacadas, valor do 
DPVAT mais caro entre os veículos, falta de campa-
nhas educativas para motociclistas / motoristas, en-
tre outros fatores, são algumas das dificuldades que 
o motociclista enfrenta no dia a dia. Soma-se a isso 
trânsito caótico, chuva, poluição sem limites entre 
o ligar e desligar da moto que os pilotos de moto 
enfrentam, assim, como é possível comemorar um 
dia dedicado a eles? Reivindicando talvez? Mas, para 
quem e quem poderia fazer isso, dado ao fato que, 
motociclistas não têm representantes que possam 
fazer ou lutar por um mínimo de direitos sequer?

Para se ter uma ideia, do que pega mais pesa-

Andar de moto é uma paixão compartilhada por 
muitas pessoas. Sensação de liberdade e o prazer 
de sentir o vento batendo no corpo são alguns dos 
sentimentos destacados por quem gosta de utilizar 
motocicletas.  A paixão dos motociclistas por suas 
motos é grande, e cuidar de suas máquinas sempre 
lhes dá prazer. Também é hábito dos motociclistas 
se reunirem para passeios, viagens, ações filantró-
picas etc.

Até 1998 existiam várias datas que comemoravam o 
Dia do Motociclista e, uma delas era a que havia sido 
criada em 1982 por iniciativa do deputado federal Al-
cides Franciscatto, por sugestão de Rogério Gonçalves, 
na época, proprietário da Concessionária Honda de So-
rocaba, em homenagem póstuma ao seu ex-mecânico, 
o motociclista Marcus Bernardi, falecido em 27 de ju-
lho de 1974 e muito querido por fãs de motocicletas. 
Como essa data já constava em alguns calendários es-
taduais fechou-se a questão e adotou-se o dia 27 de 
julho como o Dia Nacional do Motociclista. Em seguida, 

do para eles, no caso os acidentes, está o fato de 
apenas em 2013, as principais vítimas de acidentes 
de trânsito indenizados pelo seguro DPVAT  foram 
motociclistas, ou seja, 53%, seguido pelos pedestres 
(22%), passageiros dos veículos (18%) e motoristas 
de demais veículos (7%). Apesar do fato das motoci-
cletas representarem apenas 27% da frota nacional, 
são os motociclistas as maiores vítimas do trânsito.

Porém, se o motociclista comum tem pouco a 
comemorar, o motociclista profissional, conhecido 
como motofretista ou motoboy, tem muito a come-
morar. Recentemente, através do empenho do Sindi-
motoSP, conseguiram conquistar o direito a receber 
a periculosidade, a exemplo de outras profissões que 

já recebem. Além disso, aumento do piso salarial aci-
ma da inflação, garantia de benefícios já adquiridos, 
manutenção do emprego (empresários ameaçavam 
demissões caso a periculosidade fosse aprovada) 
entre outros direitos, já foram conquistados.

Conquista dos Motofretistas
nos últimos 5 anos

Pagamento da Periculosidade
Aumento salarial acima da inflação
Benefícios em Convenção Coletiva

Permissão levar garupa
Trafegar nas Marginais

Alteração da Lei da Viseira

a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) 
emitiu o Selo Postal Temático Motocicletas, uma edição 
especial com 1 milhão de cartelas, trazendo um mode-
lo antigo e um atual das 6 maiores marcas de motoci-
cletas presentes no Brasil. No ano seguinte, em 2002, a 
Associação Brasileira dos Concessionários Honda (As-
sohonda), criou a Blitz Educativa Nacional, implantada 
em toda a rede de concessionários Honda no Brasil. De 
lá pra cá, homenagens, vídeos, propagandas e outras 
ações fizeram com que a data se consolidasse e fosse 
comemorada em todo Brasil no dia 27 de julho.
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Quem quiser obter ou renovar a carteira 
de habilitação (CNH) deverá ser submetido a 
exame toxicológico caso o projeto de lei (PL 
699213) do deputado Nelson Padovani, do 
PSC do Paraná, apresentado no final do ano 
passado, seja aprovado.

Conforme a proposta, o exame toxicológico 
para verificar o consumo de substâncias psico-
ativas terá alcance retrospectivo de 90 dias. O 
texto estabelece ainda que os exames de apti-
dão física, mental e toxicológico de larga jane-
la serão preliminares e renováveis a cada cinco 
anos ou a cada três anos para condutores com 
mais de 65 anos de idade. Os chamados exa-
mes toxicológicos de larga janela são capazes 
de detectar o consumo de drogas por longos 
períodos. O teste só funciona após uma sema-
na de uso, mas é capaz de detectar inclusive 
a intensidade do consumo: se mais intensa 
ou moderada. Os resultados fornecem laudo 
completo sobre uso de 12 diferentes drogas 
como crack e cocaína, anfetaminas, ecstasy, 
maconha, heroína e morfina.

O projeto já está sendo analisado pelas co-
missões de Viação e Transportes e de Consti-
tuição e Justiça.

+

+
+

+
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”.

Projeto prevê exame 
toxicológico

para quem for tirar
ou renovar CNH

Lei do Desmanche entra em vigor
no Estado de São Paulo

No dia 2 de julho entrou em vigor a Lei dos 
Desmanches, que regulamenta o desmonte e a 
reciclagem de veículos, inclusive motocicletas, a 
fim de combater os desmanches irregulares redu-
zindo o latrocínio e o roubo nesse setor no esta-
do de São Paulo. De acordo com a Secretaria de 
Segurança Pública, metade dos casos de latrocí-
nio (roubo seguido de morte) está relacionada ao 
roubo de carro e motocicletas. Ainda de acordo 
com a secretaria, boa parte dos veículos roubados 
é levada para desmanches.

Pela nova lei, apenas estabelecimentos previa-
mente cadastrados no Detran podem vender pe-
ças usadas. Além disso, devem cumprir uma série 
de exigências como implementar um sistema que 
seja capaz de rastrear a origem dos itens, ter piso 
100% impermeável nas áreas de descontamina-
ção e desmontagem de veículos etc.

Quem descumprir a lei será penalizado com in-
terdição do estabelecimento, cassação da inscrição 
no Imposto sobre Operações Relativas à Circula-
ção de Mercadorias e sobre Prestações de Servi-
ços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) e multa de R$ 30 mil.  

Um dos objetivos é reduzir o roubo de motocicletas e prevenir assassinatos 
decorrentes dessa ação, diz o governador Geraldo Alckmin (PSDB). 

Lei foi aprovada na Assembleia Legislativa paulista.

“Não somos contra desmonte e venda de peças, 
desde que atenda aos requisitos legais”, afirma o 
governador Geraldo Alckmin.

FISCALIzAçãO jÁ SURTE EFEITO POSITIVO
 
Uma operação coordenada recentemente pela 

Secretaria da Segurança Pública interditou esta-
belecimentos que vendiam peças de veículos sem 
procedência. Ao todo, foram fiscalizados 11 lo-
cais. Participaram da ação policiais militares e civis 
e agentes do Detran (Departamento Estadual de 
Trânsito), da Secretaria da Fazenda de São Paulo 
e da prefeitura.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pú-
blica, os roubos a veículos tiveram aumento de 
3,6% em maio deste ano em comparação com 
o mesmo mês do ano passado —de 4.012 casos 
para 4.159.

Segundo o Detran-SP, até o momento 391 es-
tabelecimentos no Estado pediram cadastramento 
no órgão para comercializar peças usadas, dos cer-
ca de 3.000 que existem. Na capital, 103 estabele-
cimentos já procuraram o Detran.
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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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Periculosidade JÁ!

Regulamentação para 
pagamento já está 

submetida a consulta 
pública desde 15 de julho.

O SindimotoSP iniciou em julho a campanha “Periculosidade JÁ” com objetivo de, junto 

com a categoria, definir o mais rápido possível o reajuste dos 30%. A expectativa do 

sindicato é o pagamento em outubro.  Gil, presidente do SindimotoSP diz que não 

faltará gestão e pressão para isso, pois ao contrário do que dizem falsos patrões,

 inúmeras empresas já estão pagando o benefício.

Ministério do Trabalho publica Portaria 439 
que disciplina pagamento da Periculosidade

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atra-
vés da Secretaria de Inspeção do Trabalho, dispo-
nibiliza para consulta pública o texto técnico bá-
sico de criação do Anexo V - Atividades Perigosas 
em Motocicleta da NR-16 - Atividades e Operações 
Perigosas. O objetivo é definir data e forma de 
como será pago a periculosidade aos profissionais 
do setor de duas rodas.

 Com isso, será disponibilizado para consulta 
pública o texto técnico básico para criação do Ane-
xo V - Atividades Perigosas em Motocicleta, refe-
rente à regulamentação da periculosidade.

O SindimotoSP começou em julho a campanha 
Periculosidade JÁ! nas ruas de São Paulo que tem 
como objetivo colocar a categoria em alerta para que 
juntos possam definir o mais rápido possível o reajus-
te dos 30% nos salários. A expectativa do sindicato é 
que este reajuste comece a ser recebido pelo traba-
lhador em outubro, porque isso é possível. “Para isso, 
não faltará gestão e pressão”, diz Gil - presidente do 
SindimotoSP. A fala do presidente contradiz a alega-
ção do que prega os falsos patrões que não dá para 
pagar agora, pois já há casos de empresas antecipa-
rem a definição do prazo e estarem pagando seus 
profissionais. Inúmeras empresas de motofrete já en-
traram em contato com o SindimotoSP confirmando 
o pagamento. O Ministério do Trabalho e Emprego 
através da Secretaria de Inspeção do Trabalho, já está 
coletando as informações das partes envolvidas. A 
audiência pública termina no fim de agosto e, em se-
tembro, sai o resultado.

O processo de elaboração se inicia pela redação 
de um texto técnico básico, submetido à consulta 
pública por 60 dias. Recebidas as contribuições da 
sociedade, o debate será feito por um Grupo de Tra-
balho Tripartite, com participação de trabalhadores, 
empregadores e governo. 

O adicional de periculosidade corresponde a 30% 
do salário do empregado, sem os acréscimos resul-
tantes de gratificações, prêmios ou participações nos 
lucros da empresa. O pagamento passa a ser obriga-
tório a partir da publicação da regulamentação. 

 Fica assim, fixado o prazo de sessenta dias, após 
a publicação para o recebimento de sugestões ao 
texto, que deverão ser encaminhadas para o e-mail 
normatizacao.sit@mte.gov.br ou via correio para o 
endereço Ministério do Trabalho - Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho, Coordenação-
-Geral de Normatização e Programas (Esplanada 
dos Ministérios - Bloco “F” - Anexo “B” - 1º Andar 
- Sala 107 - CEP 70059-900 - Brasília/DF).

 Após esse processo, o MTE divulgará os resulta-
dos e quando o benefício será pago aos profissio-
nais do setor.

Projeto de Lei
prevê multas de

trânsito parceladas
A Comissão de Constituição, Justiça e de Cida-

dania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou na 
quarta-feira do dia 16 de julho, projeto que permite 
parcelamento de multas de trânsito. Como tramita 
em caráter conclusivo, o projeto seguirá diretamen-
te para o Senado Federal e, a menos que haja re-
curso para votação no Plenário da Casa, pode ser 
sancionado pela presidenta Dilma Roussef ainda 
esse ano.

Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro (CBT) 
através da Lei Federal nº 9.503/97, não possibili-
ta o parcelamento de multas. O Projeto de Lei nº 
2.690/03, do deputado Wellington Fagundes (PR-
-MT), mantém a previsão da legislação vigente de 
permitir o pagamento opcional da multa em par-
cela única, até a data do vencimento, por 80% de 
seu valor.

Segundo o texto, se o infrator pagar a multa e 
depois ganhar recurso contra a penalidade terá o 
valor devolvido integralmente.

O relator da matéria na CCJ, deputado Hugo Leal 
(Pros-RJ), defendeu a aprovação da proposta, pro-
pondo apenas emendas simples de redação.




