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O alto preço que se paga por infrações de trânsito

II Fórum de Debates 
Trabalhistas discute aplicativos 

no setor de motofrete

SindimotoSP negocia aumento 
salarial 2015 / 2016 com

o Sedersp

Motociclistas profissionais e 
UGT estiveram em manifestação 

pacífica contra PL 4330

O Grupo de Estudos e Defesa do Direito do 
Trabalho e do Processo Trabalhista (GRUPE) 
promoveu no dia 22/04, na Faculdade de Di-
reito da UFC, Fortaleza - Ceará, um fórum de 
discussão sobre a utilização de aplicativos em 
plataforma eletrônica e a relação de emprego 
no setor de motofrete.

 Os objetivos foram dar continuidade ao Fó-
rum de Debates Trabalhistas (FDT), que discute 
os direitos trabalhistas, e as formas de lidar com 
os Apps que, a cada dia, tornam-se mais popu-
lares, mas precarizam as relações de trabalho e 
direitos dos trabalhadores do motofrete.

A pauta de reivindicações para reajustes 
salarial e de benefícios que estão na Con-
venção Coletiva do Setor Dia de motofrete 
já está nas mãos dos empresários represen-
tados pelo Sedersp. O SindimotoSP está rei-
vindicando aumento de 20% no piso sala-
rial, que passaria para R$ 1.296,00 o salário 
do motociclista profissional. Outros valores 
são R$ 8,75 para a Hora Ponto, R$ 15,40 
para o VR, R$ 71,50 para a cesta básica e  
R$ 627,68 para o aluguel da moto.

O sindicato já fez várias reuniões com os 
empresários que estão resistindo duramen-
te contra os valores apontados segundo es-
tudos elaborados pelo SindimotoSP e apro-
vados em assembleia com os trabalhadores. 
O sindicato entende que o Brasil está pas-
sando por dificuldades, mas, o motociclista 
profissional não deve pagar essa conta.

O SindimotoSP e o Instituto Motofrete estiveram em reunião 
com o governador de São Paulo Geraldo Alckmin no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, para encontrarem soluções a respei-
to da regularização da categoria que encontra-se parada devido 
a uma série de entraves, entre eles, baixa procura pelo Curso de 
30 Horas do Contran, que é obrigatório, o pequeno número de 
instituições credenciadas que oferecem o curso, a pouca opção 
de horários de curso para o trabalhador, falta de curso via EAD 
(ensino à distância), que facilitaria a realização do curso em qual-
quer município e, ainda, em qualquer horário que o motociclista 
profissional pudesse realizar, além de promover a expansão do 
curso para cidades mais afastadas, por exemplo.
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Secretaria-Geral da Presidência da República, 
representada por José Lopes Feijóo, ouve reivindicações 

do setor de motofrete no Palácio do Planalto

O SindimotoSP esteve em Brasília 
numa reunião para dar continuidade 
as ações desenvolvidas pelo grupo de 
trabalho nacional, criado ano passado, 
pelo governo federal, que está discutin-
do melhorias para o setor de motofrete 
em todo Brasil. Página 11

APM reúne mais de 300 prefeitos e 
vereadores do estado de São Paulo 

e Presidente Gil (SindimotoSP)
fala sobre regulamentação
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SindimotoSP e Instituto Motofrete buscam 
soluções para regulamentação da categoria

Encontro ocorreu dentro do Palácio dos Bandeirantes

GT municipal implantará faixa 
de segurança na Marginal 

Pinheiros devido alto índice
de acidentes

A faixa exclusiva estará entre as pontes Jagua-
ré e Eusébio Matoso e será projeto piloto que 
estenderá outras para mais localidades de uso 
constante pelos motociclistas profissionais
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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

O ano era 2007. Várias coisas aconteciam no 
mundo e no Brasil, inclusive a retomada do sin-
dicato dos motoboys por quem era, de fato, da 
categoria e queria o melhor para todos os compa-
nheiros do setor. Assim, iniciou-se um novo tem-
po, também na comunicação, com a chegada do 
Jornal A Voz do Motoboy - 1ª edição. De lá para 
cá, foram várias edições ininterruptas, dezenas 
de matérias, artigos e textos que informaram os 
profissionais de todo Brasil, não só de São Paulo. 
Testemunhamos a regulamentação da categoria 
com a Lei Federal 12009 e tantas outras leis e 
resoluções que trouxeram dignidade, qualificação 
e uma nova “cara” para os motociclistas profissio-
nais. Outra conquista, como o pagamento da pe-
riculosidade, não passou despercebida e ganhou 
destaque em capa várias vezes. Sabemos que 
ainda há muito para fazer, mas, nos colocamos 
a disposição e sentimos orgulho de fazer parte 
dessa história de luta e vitórias. 

Contem conosco... sempre!

SindimotoSP participa de fórum sobre aplicativos no motofrete

Empresas de Apps recebem notificação para 
comparecer a DRT – Ministério do Trabalho 

Os objetivos foram dar continuidade ao Fó-
rum de Debates Trabalhistas (FDT), que discute 
os direitos trabalhistas e as formas de lidar com 
os Apps que, a cada dia, tornam-se mais popu-
lares, porém, precarizam as relações de trabalho 
e direitos conquistados pelos trabalhadores do 
motofrete.

Participaram do evento, na mesa oficial de 
discussão, o Dr Gerson Marques, Dr Clóvis Rena-
to, Dr Carlos Chagas, Dr Fernando Ferraz, Dr Luiz 
Alves e o presidente do SindimotoSP Gilberto 
Almeida dos Santos.

FóruM quer buscAr soluções PArA
PreserVAr direitos do trAbAlhAdor

Algumas plata-
formas eletrônicas 
vêm sendo utiliza-
das por empresas 
prestadoras de ser-
viços que disponi-
bilizam aplicativos 
aos usuários, os 
quais os acessam 
para atendimento 
de suas conveni-
ências e neces-

aprimorar o estudo do 
Direito do Trabalho e 
defender o trabalhis-
mo. Entre seus objeti-
vos estão possibilitar 
a compreensão da es-
sência trabalhista, acompanhar as reformas le-
gislativas, combater a precarização do trabalho, 
defender as instituições trabalhistas, realizar 
pesquisas e produzir artigos, desenvolvendo o 
senso crítico, bem como disseminar o aprendi-
zado por meio de encontros, palestras e cursos.

Participam do GRUPE graduandos e mestran-
dos em Direito de diversas universidades e ad-
vogados da seara trabalhista, que se encontram 
quinzenalmente na UFC sob a tutoria do Prof. 
Dr. Gérson Marques, para discutir assuntos de 
interesses acadêmicos, doutrinários e de atua-
ção prática no campo do Direito do Trabalho, 
material e processual.

dr Gerson MArques 
É coordenador Nacional de Promoção da Li-

berdade Sindical (Conalis), Procurador Regio-
nal do Trabalho - Ministério Público do Trabalho 
(MPT), Doutor e Professor na Universidade Fe-
deral do Ceará, tutor do GRUPE, escritor, pa-
lestrante e membro da Academia Cearense de 
Direito do Trabalho.

sidades. Do valor do 
serviço prestado pelo 
profissional que aten-
de o cliente, uma parte 
fica com o trabalhador 
e, outra, fica com a em-
presa que disponibiliza 
a plataforma.

Porém, essas empre-
sas não reconhecem 
a relação de emprego 

com os trabalhadores, sendo esta uma das ra-
zões porque o serviço é oferecido a preços me-
nores do que os valores cobrados por empresas 
que, de forma tradicional, disponibilizam serviço 
idêntico, pagam impostos e incentivam a regula-
mentação do setor, bem como a qualificação do 
profissional.

Os trabalhadores que atendem pelo chamado 
eletrônico não possuem, na prática, carteira as-
sinada, não têm controle nem limite de jornada, 
responsabilizam-se pelos próprios acidentes e 
custos do dia a dia, não possuem seguro de vida 
e outros benefícios que estão na Convenção Co-
letiva como pagamento de aluguel de moto, vale 
refeição, cesta básica etc. Verifica-se com isso, 
que o comportamento entre os aplicativos gera 
dúvida a propósito da existência ou não de su-
bordinação e, daí, se há vínculo de emprego.

A questão, porém, começa a chegar ao Judi-
ciário através do SindimotoSP com notificações 
de descumprimento das empresas de Apps em 
relação as conquistas obtidas na Convenção Co-
letiva e a própria CLT.

GruPe buscA solução PArA conFlitos
entre eMPresA e trAbAlhAdor

O grupo de estudos se propõe a debater e 

Contra o não pagamento dos direitos trabalhistas 
por essas empresas, o SindimotoSP, em conjunto 
com a Delegacia Regional do Trabalho – Ministério 
do Trabalho – Regional Sul, notificou 4 empresas 
que estão explorando o setor, os motofretistas e 
não pagando os devidos impostos que as empresas 
de motofrete pagam aos governos públicos. 

No entendimento do SindimotoSP, as empresas 
desrespeitam direitos adquiridos, promovem con-
corrência desleal com as empresas de motofrete 
regulamentadas e, ainda, incentivam o motofretista 
a correr (ato este proibido pela Lei Federal 12436) 
para conseguir fazer mais entregas. Assim, é preci-
so muitas corridas por dia para ter um saldo maior 
no fim do mês. Além disso, o valor da Hora Ponto 
estipulado na entrega pelas empresas de apps fica 
abaixo do estipulado em Convenção Coletiva que 
é R$ 7,29.

toMAdor de serViço PrecisA estAr
Atento quAndo contrAtAr serViços
de MotoFrete
O exercício do motofrete em todo país é regula-

mentado pela Lei Federal 12.009/2009, que exige 
do profissional idade mínima de 21 anos, habilita-
ção de, no mínimo, 2 anos na categoria motociclis-
ta, ter o Curso de 30 Horas do Contran e obedecer 
normas de segurança como instalar antena corta-
-pipas, protetor de pernas, entre outros.

Assim, caso o tomador de serviços contrate pes-
soas sem esses requisitos e o trabalhador venha a 
acidentar-se ou causar danos a terceiros, a empresa 
e o tomador de serviço responderão solidariamente 
conforme estabelece o art. 6º da citada lei.

O responsável solidário é aquele que tem a obri-
gação de reparar o dano da mesma forma que o 
causador. 

O Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista (GRUPE) promoveu no 
dia 22/04, na Faculdade de Direito da UFC, Fortaleza - Ceará, um fórum de discussão sobre a utilização 

de aplicativos em plataforma eletrônica e a relação de emprego no setor de motofrete.
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SindimotoSP e Instituto Motofrete buscam 
soluções para regulamentação da categoria

SindimotoSP, Governo Estadual, DetranSP e Associação 
Paulista de Municípios (APM) juntam forças para 

regulamentação do motofrete em todo estado paulista

O SindimotoSP e o Instituto Motofrete estive-
ram, recentemente, em reunião no Palácio dos 
Bandeirantes, em São Paulo, com o governador 
Geraldo Alckmin para encontrarem soluções a 
respeito da regularização da categoria em todo 
estado, que encontra-se parada devido a uma 
série de entraves, entre eles, baixa procura pelo 
Curso de 30 Horas do Contran, que é obrigatório, 
o pequeno número de instituições credenciadas 
que oferecem o curso, a pouca opção de horá-
rios de curso para o trabalhador, falta de curso 
via EAD (ensino à distância), que facilitaria a rea-
lização do curso em qualquer município e ainda 

O Congresso Estadual de Municípios está em sua 
59º edição initerrupta e reúne os munícipios paulistas 
para discutir os principais temas ligados ao municipa-
lismo nas áreas de gestão, assistência e desenvolvi-
mento social, saúde, trabalho, educação, transporte, 
habitação, saneamento, meio ambiente, entre outros. 

relatando a importância  da regulamentação. Tam-
bém mostrou estatísticas, argumentos e formas 
para que a padronização seja um fato real, e não 
apenas uma lei não cumprida. Gil ressaltou a im-
portância da união com o governo estadual, De-
tran e APM para que isso aconteça.

em qualquer horário 
que o motofretista pu-
desse realizar, além de 
promover a expansão 
do curso para cidades 
mais afastadas, por 
exemplo.

Em sua defesa, o 
governo estadual ale-
ga precisar da altera-
ção da lei federal que 
determina que a moto 
emplacada na catego-
ria aluguel, possa tam-
bém levar garupa, pois 
muitos profissionais le-

vam esposas, filhos ou amigos para o trabalho. 
Outro item solicitado pelo governo paulista é a 
mudança da Resolução 410, do Contran, retiran-
do a aula prática dos motociclistas, já que fize-
ram isso ao tirar a CNH, além de possuírem vas-
ta experiência e, ainda, serem o menor número 
na questão de acidentes envolvendo motos. Em 
contrapartida a essas alterações e para facilitar 
a regulamentação, o governo paulista oferece li-
nha de financiamento especial para motofretista 
com juros menores, isenção da taxa do Inmetro, 
curso gratuito e ainda estuda outros incentivos 
como isenção de impostos.

Os temas propiciam discussões que contribuem para 
maior informação e aprimoramento do gestor público 
municipal. No congresso, SindimotoSP e Detran pedi-
ram empenho aos prefeitos e vereadores das cidades 
para regulamentação em suas cidades.

O presidente Gil, na ocasião, ministrou palestra 

Instituições apresentaram propostas e aguardam decisões dos governos federal 
e estadual em relação às demandas da categoria para regularização.

Mais de 300 prefeitos e centenas de vereadores estiveram no 59º Congresso Estadual 
de Municípios, que foi ponto de partida para formação de parceria que buscará 

soluções práticas para à regulamentação da categoria em todo estado. 

Redução dos acidentes e mortes

Tornar um profisional respeitado

Melhorias nos ganhos salariais

Trafegar com respeito ao 
demais veículos

Organização da categoria

Incentivos a crêditos e 
financiamentos

incentiVos PArA
o trAbAlhAdor

Linha de financiamento especial

Isenção da taxa no Inmetro

Curso 30 Horas gratuito

Isenção de impostos

Campanhas educativas

beneFícios concedidos Pelo 
GoVerno estAduAl PArA AcelerAr 
A reGulAMentAção nAs cidAdes. 

Encontro ocorreu dentro do Palácio dos Bandeirantes
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ANDE NA LEI 
SIGA TRANQUILO

www.detran.sp.gov.br

Veja abaixo o que você precisa 
fazer para regularizar-se

Se você transporta pequenas cargas
em motocicletas precisa seguir as novas regras 

1. Fazer curso de 
capacitação disponível em 

mais de cem instituições
em todo o Estado 

2. Solicitar o Condumoto junto 
ao Departamento de Transportes 

Públicos da Prefeitura
de São Paulo (DTP) 

3. Tirar a 2ª via da sua Carteira 
Nacional de Habilitação

com a inclusão da
observação Motofretista 

4. Equipar sua motocicleta com os 
novos itens de segurança exigidos, 

como baú, antena corta-pipa, mata-
cachorro,  além de colete e capacete 

com faixas refl etivas 

Linha de crédito especial para aquisição da 
motocicleta, dos itens de segurança e dos 

equipamentos de proteção individual. A taxa de 
juros é de apenas 0, 35% ao mês e o empréstimo 

pode ser pago em até 24 meses.

5. Alterar a categoria da 
motocicleta e trocar a placa

Saiba mais em

Acesse
www.bancodopovo.sp.gov.br

O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
OFERECE VAGAS GRATUITAS PARA

O CURSO ESPECIALIZADO. 
INFORME-SE NO SINDIMOTOSP

motoboy v2 5.indd   1 29/01/15   07:40 PM
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GT municipal implantará faixa de segurança na 
Marginal Pinheiros devido alto índice de acidentes

DTP publica Portaria N.º 036/15
para bolsão exclusivo de motofrete

A faixa é destinada a circulação de motocicletas 
que poderão andar lado a lado na mesma faixa, di-
ferente das antigas motofaixas da Avenida Sumaré 
e Rua Vergueiro em que os motociclistas só podiam 
andar em fila indiana. O novo trajeto também terá 
placas modernas, sinalização com tinta especial no 
solo e tratamento diferenciado das outras faixas de 
rolagem para carros e outros veículos. Na existên-
cia de veículo de emergência, as motocicletas darão 
passagem preferencial. Nesta primeira experiência, 
serão observados critérios de largura da via, fluxo 
de motos e índice de acidentes, entre outros, para, 
a partir daí, identificar outras vias com potencial 
para receber mais faixas de segurança para moto.

A escolha para esse trecho da Marginal Pinhei-
ros se deu pelos acessos significativos a ruas de 
importância na Zona Sul e tráfego intenso de 
motociclistas profissionais, além de ser pedido 
do SindimotoSP por mais segurança.

O documento cria o estacionamento exclusivo 
de motofrete, categoria aluguel, placa vermelha. 
Nesse espaço, somente motociclistas profissio-
nais que tiverem suas motocicletas com placa 
vermelha poderão estacionar. A CET fará a fisca-
lização e autuação de motociclistas não profis-
sionais que desrespeitarem a lei .

Conforme a Companhia de Engenharia de Trá-
fego (CET), as placas antigas nesse percurso se-
rão trocadas por modernas, mais nítidas e que 
informarão também motoristas.

O estudo feito por especialistas da CET para 
escolher o local como pioneiro do novo siste-
ma de motofaixa contabilizou 2.284 motocicle-
tas circulando entre 9 e 11 horas da manhã. Na 
questão de acidentes, 65% dos ocorridos ali, en-
volveram motocicletas em 2011, 67% em 2012 e 
87% em 2013, totalizando 59 colisões das mais 
diversas como na lateral com carros, na traseira 
do veiculo, queda acidental, entre outros tipos. 
A soma total de acidentes, incluindo 2014, e que 
tiveram BO registrado pelas autoridades públi-
cas, chegou a 80 motocicletas.

Dados coletados pelo IAT – Informações de 
Acidentes de Trânsito / CET, envolvendo motoci-
cletas em 2013, mostrou que um dos principais 

Daniel Teles, diretor do Departamento de 
Transportes Públicos (DTP) atendeu solicitação 
do SindimotoSP, através do presidente Gilberto 
Almeida dos Santos, que pedia bolsões exclusi-
vos para trabalhadores do setor. No total, serão 
88 vagas disponibilizadas logo após a implanta-
ção da respectiva sinalização horizontal e verti-

A faixa exclusiva estará entre as pontes Jaguaré e Eusébio Matoso e será projeto piloto que 
estenderá outras para mais localidades de uso constante pelos motociclistas profissionais.

Essa é uma reinvindicação do SindmotoSP que foi atendida pela prefeitura de SP.

fatores dos acidentes está na mudança de fai-
xa, pois, a visibilidade da moto pelo motorista 
é prejudicada pela existência de “pontos cegos”.

Outros pontos que farão da nova faixa dife-
rentes das anteriores que foram desativadas são: 
a definição da largura que permitirá nos trechos 
com volume acima de 2.000 motos por hora, cir-
culação de motos em paralelo, a ultrapassagem 
poderá ser realizada na própria faixa que terá 
largura de cerca de 1,70m, sentido único e inin-
terrupto.

Elas também poderão ter, segundo à CET, me-
nor quantidade de faixas para cruzar ao entrar 
bem como menor quantidade de faixas para 
cruzar ao sair, elimina conflitos dentro da faixa 
devido à inexistência de entrelaçamento com os 
demais veículos e menor tempo de exposição 
aos “pontos cegos”. Para fiscalizar excesso de ve-
locidade, radares fixos serão instalados.

cal, que deve acontecer no início de maio.
Os locais que receberão os primeiros bolsões, 

fruto do trabalho de grupo criado pela prefeitu-
ra, e que reúne outras instituições, são: 42 va-
gas: Rua Pe. João Manuel, 100 / 18 vagas: Rua 
Pamplona, 684 / 28 vagas: Rua Manuel da Nó-
brega, 71.
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Somente quem já produziu mais de 20 milhões de 

motos no Brasil pode oferecer para você o melhor 

custo-benefício, e para o motor da sua moto: 

a melhor limpeza, lubrificação e durabilidade.

Na hora da manutenção, exija Óleo Genuíno Honda!

AnúncioJornal_voz_do Motoboy_25x39_cm.indd   1 3/3/15   11:39 AM
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Motoca fique de olho:
licenciamento 2015 já começou 

Projeto de Lei 659/2015 propõe a instalação 
de placa dianteira em motos

Notificações de multas, suspensão ou renovação de 
CNH via email ou SMS são falsos. Alerta é do Detran. 

O valor de R$ 72,25 deve ser pago na rede ban-
cária credenciada, quem preferir pode receber o 
documento pelos Correios pagando mais R$ 11,00 
para a entrega. O serviço pode ser feito de forma 
eletrônica, com entrega do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo (CRLV) pelos Correios, 
ou diretamente nos postos do Detran.SP e do Pou-
patempo.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), válido em todo o país, todos os veículos 
devem ser licenciados anualmente e o porte do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veícu-
lo (CRLV) é obrigatório. No Estado de São Paulo, 

Há tempos, os eleitos em pleito popular não têm 
pensado em leis que realmente auxiliam, ajudam 
ou minimizam os problemas da sociedade, princi-
palmente de algumas categorias profissionais. Se 
não bastasse isso, sequer consultam quem real-
mente entende o que seria bom ou ruim para um 
setor tão importante como a dos motofretistas, sal-
vo exceções é claro.

Agora, além de projetos de leis absurdas como 
inscrições de chassis ou placas em capacetes, o de-
putado federal Professor Victorio Galli, quer apro-
var uma lei federal que obriga a colocação de placa 
dianteira nas motocicletas em todo Brasil.

O projeto foi apresentado no Plenário da Câmara 
dos Deputados Federais em 10/3/2015, e está su-
jeita, agora, na Comissão de Viação e Transporte à 
apreciação conclusiva pelas Comissões – segundo 
o Art. 24 II. A justificativa para o deputado federal 
é que, aprovada a lei, ela seguramente protegerá 
cada vez mais os cidadãos de bem desse país.

O deputado vai além e afirma que... “Ao refle-

Instituição orienta para não clicar em links ou 
baixar anexos porque podem conter vírus que da-
nificam equipamentos e copiam dados pessoais. 
Os e-mails e SMS contém informações erradas que 
confundem os cidadãos. Um dos textos, que come-
ça com a expressão “Notificacao online de multas...”, 
induz o destinatário a clicar em links na cor azul 
que indicariam as infrações supostamente cometi-
das, com os respectivos valores das multas. Como 
na maioria das mensagens falsas que circulam na 
internet, os links geralmente contêm vírus que po-
dem danificar computadores, tablets ou smartpho-
nes. Além disso, os vírus eletrônicos podem copiar 

o licenciamento é feito entre abril e dezembro, de 
acordo com o final da placa.

Conduzir veículo com o licenciamento em atraso 
é infração gravíssima - artigo 230 do CTB - multa de 
R$ 191,54, inserção de sete pontos no prontuário do 
condutor, além de apreensão e remoção da moto.

Já conduzir sem portar o documento, mesmo 
que o licenciamento esteja em dia, é infração leve - 
artigo 232 do CTB - multa de R$ 53,20, três pontos 
na carteira e retenção do veículo até que o docu-
mento seja apresentado.

Passo a passo (NEGRITO) – A taxa de licencia-
mento para o exercício 2015 é de R$ 72,25 e pode 

timos sobre as atuais modalidades de crimes pra-
ticados em nosso País, nos deparamos com uma 
onda crescente de ilícitos envolvendo veículos de 
duas rodas (Motos). Precisamos encurtar ou dimi-
nuir os índices de roubos, assaltos e outros ilícitos 
envolvendo bandidos sobre duas rodas. A sinaliza-
ção dianteira (placa) deixará mais notória a identi-
ficação do veículo, facilitando anotação e filmagem 
da placa afim de coibir a ação de criminosos que se 
utilizam de tais veículos.

A justificativa prossegue afirmando... “Reconhe-
cemos que cidadãos de bem não concordam com 
uso de placa na dianteira de suas motos, mas te-
mos que entender que a vida é mais importante do 
que a estética de seus veículos automotores. Nesse 
sentido estamos cientes de que este projeto dificul-
tará mais ainda a ação dos bandidos em cima desse 
tipo de veículos”, finaliza.

O SindimotoSP se posiciona contra e afirma que 
proteger cidadãos de bem deve ser através de po-
líticas públicas voltadas para educação, inclusão e 

O Licenciamento é um documento importantíssimo que permite
e garante que sua moto está apta para circulação.

SindimotoSP é absolutamente contra esse projeto e outros que estão sendo votados em Brasília que não resolvem

os problemas envolvendo motos e só contribuem em aumentar os custos para o motociclista profissional. 

ser paga pela internet, caixas eletrônicos ou nas 
agências dos bancos credenciados. Ao realizar o li-
cenciamento, é preciso quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e multas.

Na hora do pagamento, é preciso fornecer o nú-
mero do Registro Nacional de Veículos Automoto-
res (Renavam). Para receber o documento via Cor-
reios, é necessário pagar o valor adicional de R$ 11, 
referente à postagem. A entrega é feita em até sete 
dias úteis.  Lembrando que o IPVA teve vencimento 
de cotas em março, agora só é possível o pagamen-
to integral e o valor do Seguro Obrigatório (DPVAT) 
é R$ 292,01.

formas de aumentar a segurança como um todo, 
não apenas através da inclusão de uma placa dian-
teira que, nem de perto (ou de longe) coibirá assal-
tantes de usarem motos em práticas ilícitas, a resis-
tência que o deputado alega não vem de pessoas 
que olham para a parte estética da moto, e sim de 
2 milhões de motofretistas (dados do Ministério 
das Cidades) em todo Brasil que concordam que 
tal projeto apenas irá onerar os trabalhadores com 
mais um custo desnecessário e que não resolverá 
o problema do uso da motocicleta para assaltos, 
que a justificativa que diz sobre a sinalização dian-
teira deixar mais notória a identificação do veículo 
é equivocada, já que os assaltantes ao usarem mo-
tos, as placas são trocadas, como acontecem com 
carros é que tal medida é discriminatória para os 
motociclistas, motofretistas e mototaxistas porque 
assaltos e roubos não acontecem somente com 
motos.

O projeto está aguardando parecer conclusivo na 
Câmara dos Deputados Federais.

dados pessoais e senhas de acesso a sites, inclusive 
de bancos. Por isso, ao receber e-mails suspeitos, 
os cidadãos não devem abrir arquivos anexados ou 
clicar em links. O Detran.SP não envia notificações 
de multas por e-mail, apenas via Correios, para o 
endereço de cadastro do veículo. 

Um segundo e-mail que circula na rede trata de 
uma suposta suspensão da CNH informando que 
o condutor atingiu 21 pontos e que o extrato das 
multas está em um link ou arquivo anexo. A men-
sagem ainda orienta o cidadão a entregar a CNH 
em uma agência do Detran.SP. Ele é falso.

O terceiro e-mail, igualmente falso, diz que a CNH 

só pode ser renovada até 30 dias após o vencimen-
to; após esse prazo, o documento seria cancelado 
e o condutor teria que refazer todo o processo de 
habilitação, incluindo aulas teóricas e práticas.

CANAIS OFICIAIS – O Detran.SP só envia e-mails 
para responder as manifestações enviadas pelos 
cidadãos aos seus canais oficiais de atendimento: 
Disque Detran.SP, Fale com o Detran.SP, Ouvidoria, 
por correspondência enviada pelos Correios ao en-
dereço de cadastro do veículo ou da habilitação e 
por mensagem de texto via celular quando autori-
zado pelo cidadão no portal do Detran.SP, median-
te cadastro prévio.
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O alto preço que se paga por infrações de trânsito
O Brasil está na lista dos cinco países com o 

trânsito mais violento do mundo. Diariamente 
são registrados acidentes dos mais variados ti-
pos e níveis de gravidade, envolvendo motoci-
cletas, carros, caminhões, ônibus e pedestres. 
Motoristas alcoolizados, dirigindo em alta veloci-
dade, falando ao celular e ultrapassagens são as 
principais causas de acidentes. Para evitar esses 
acidentes e punir os responsáveis, foram criadas 
as leis e multas de trânsito.

As multas podem ter o caráter educativo, 
pois espera-se que o motorista irresponsável 
aprenda com seu próprio erro e evite repeti-lo, 
numa atitude preventiva. De acordo com a le-
gislação vigente, quando recebe uma multa de 
trânsito, o motorista do veículo perde pontos 
na Carteira de Habilitação (CNH), além de ter 
que pagar o valor correspondente à multa que 
recebeu. Os pontos e o preço são definidos de 
acordo com a gravidade da infração cometida. 
As multas são divididas em quatro categorias: 
infração gravíssima, infração grave, infração 
média e infração leve.

Listamos abaixo algumas multas que são 
aplicadas para infrações aos usuários de mo-
tocicletas:

• Farol ou lanterna queimada: Infração média, 
com multa no valor de R$ 85,13.

• Pneus ruins: Infração grave, com multa de  

lhor opção. Não dói no bolso e nem na consci-
ência. Lembre-se que, em caso de acidente, o 
Seguro DPVAT estará sempre ao seu lado!

serviço

Solicitar o Seguro DPVAT é fácil, gratuito e 
não precisa de intermediários ou advogados. A 
própria vítima ou beneficiário pode fazer o pe-
dido seguindo apenas três passos:

1 - Escolher um ponto oficial de atendimen-
to. A listagem completa por cidade pode ser 
acessada pelo site www.dpvatsegurodotran-
sito.com.br ou pelo telefone 0800 022 1204. 
Lembre-se: as agências próprias dos Correios 
também recebem gratuitamente pedidos de in-
denização do Seguro DPVAT.

2 – Reunir a documentação necessária de 
acordo com a cobertura – morte, invalidez per-
manente ou reembolso de despesas médicas e 
hospitalares .

3 – Preencher o pedido de indenização em 
um ponto oficial de atendimento e entregar a 
documentação.

 
Site DPVAT:
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04
Todos os dias da semana, 24h por dia

R$ 127,69. O pneu não pode estar liso em ne-
nhum ponto ou com sulco inferior a 1,6mm;

• Fumar guiando: Qualquer ato que implique 
em dirigir com apenas uma das mãos é infração 
média com valor de R$ 85,13.

• Conduzir veículo falando ao celular: Infração 
média, com multa no valor de R$ 85,13.

• Não dar preferência ao pedestre: infração 
grave, com multa no valor de R$ 191, 54.

• Furar o sinal vermelho: infração grave, com 
multa no valor de R$ 191,54

Algumas infrações de trânsito tiveram seus va-
lores alterados pela Lei 12971/2014, como ultra-
passagens em faixa contínua ou em local proi-
bido, infrações gravíssimas que passaram a ter 
fator multiplicador 05, chegando a R$ 957,70. Já 
para ultrapassagens pela contramão, por exem-
plo, a infração passou a ser multiplicada por dez, 
com multa de R$ 1.915,40. Praticar rachas tam-
bém passou a ser considerada infração gravíssi-
ma, com valor da multa de R$ 1.915,40.

O preço que se paga por cometer infrações no 
trânsito pode ser muito mais alto que os valores 
das multas. Pode custar uma vida, a sua ou de 
outra pessoa. E vida não tem preço. Pense nisso. 
Portanto, dirigir com segurança é sempre a me-
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SindimotoSP reúne-se com José Lopes Feijóo, representante 
da Secretaria-Geral da Presidência da República 

SindimotoSP e UGT estiveram em
manifestação pacífica contra PL 4330

No fim de março, o SindimotoSP esteve em 
Brasília numa reunião especial com assessor es-
pecial da Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública José Lopes Feijóo, para dar continuidade 
as ações desenvolvidas pelo grupo de trabalho 
criado ano passado pelo governo federal, que 
está discutindo melhorias para o setor de moto-
frete em todo Brasil. Vários assuntos de impor-
tância para os companheiros motofretistas foram 
discutidos. São Paulo, por ter a maior concentra-

No dia 15/4, o SindimotoSP, a UGT e diver-
sos sindicatos de várias categorias fizeram uma 
manifestação contra o PL 4330 que está na Câ-
mara dos Deputados Federais sendo votado em  
Brasília.

O projeto precariza as relações de trabalho ti-
rando direitos conquistados dos trabalhadores e 

ção de motofretistas do 
Brasil, é referência para 
criação de leis em âmbi-
to nacional. 

A primeira e mais 
importante conquista 
desse grupo que tem o 
SindimotoSP represen-
tando os sindicatos de 
motofrete de todo País, 
foi a sanção da presi-
denta Dilma Roussef da 
Lei Federal 12997, de 
18 de junho de 2014, 
que aprovou o paga-
mento da periculosida-

de para os motoboys.
Com isso, o governo federal acenou positiva-

mente a continuidade da execução dos outros 
itens da pauta, melhorando o exercício da pro-
fissão pelos motofretistas. O grupo de trabalho 
formado tem sindicatos de motofrete e centrais 
sindicais de todo Brasil, além da participação do 
Ministério das Cidades / Denatran – Contran e 
Ministério da Previdência Social, além de outras 
secretarias e órgãos públicos federais.

dá oportunidade para que as empresas não se-
jam obrigadas a ter responsabilidades em relação 
a CLT com os trabalhadores.

Quase 200 motoboys estiveram no ato que co-
meçou por volta das 8hs em frente do Sindimo-
toSP para, depois, continuar na sede da UGT e se 
dirigir ao prédio da Fiesp na Avenida Paulista.

As outrAs reiVindicAções FeitAs
Pelo sindiMotosP nesse 
GruPo de trAbAlho são:

• Linha exclusiva de financiamento federal 
para motofretistas

• Parceria para realização de mais cursos 30 
Horas do Contran gratuitos

• Campanhas para criação de leis que incen-
tivem a regulamentação nos municípios bra-
sileiros

• Implantação do PPM – Programa de Prote-
ção ao Motociclista.

O grupo de trabalho, que dará andamento 
as reivindicações, também é formado pelas 
centrais sindicais UGT, CUT, CSB, NCST, CTB 
e Força Sindical. Nova reunião está agenda-
da para abril e o SindimotoSP, junto com os 
poderes públicos, está buscando a união das 
entidades sindicais de todo Brasil.

Reunião aconteceu no Palácio do Planalto, 
em Brasília, e pela 3ª vez consecutiva, Sindi-
motoSP é atendido pelo poder público federal

O Sindicato dos Motoboys de São Paulo (SindimotoSP), tratou assuntos importantes para a categoria. 
Entre eles, a retomada da continuidade das reuniões do Grupo de Trabalho Federal que envolve vários 
ministérios que buscam soluções para o setor de motofrete de São Paulo, considerado o maior do País.

Roteiro Cultural 
da PM oferece um 

batalhão de atrações 
para você conhecer
A PM de SP permite à visitação monitorada 

a quartéis históricos, monumentos e museus. E 
o melhor: gratuitamente. Você pode visitar os 
locais com sua família ou amigos e dar um giro 
por São Paulo de um jeito diferente, seguro e 
descontraído.

O Roteiro Cultural é um passeio onde a  po-
pulação, por meio de visitas a algumas unida-
des da PM, localizadas na região do Bom Retiro, 
bem como a outros locais de valor histórico e 
arquitetônico da cidade como a Pinacoteca do 
Estado, Museu de Arte Sacra e Museu da Língua 
Portuguesa, passa a conhecer um pouco mais 
da história de São Paulo e de sua Polícia.

Os locais que podem ser visitados são: o 
Quartel do Comando Geral, o 1º Batalhão de 
Polícia de Choque, o Regimento de Polícia Mon-
tada, os museus da Polícia Militar e da Língua 
Portuguesa, o Centro de Memória do Corpo de 
Bombeiros etc.

Os locais podem ser visitados gratuitamente 
aos sábados por adultos, jovens, estudantes, 
pessoas da terceira idade, escolas, grupo de es-
coteiros, guarda mirins, etc.

Os interessados poderão entrar em contato 
com o Setor de Relações Públicas por meio dos 
telefones (11) 3327-7062 / 3327-7193 / 3327-
7175 ou pelos e-mails relacoespublicaspm@
policiamilitar.sp.gov.br / 5empmprogsociais@
polmil.sp.gov.br .

Encontro ocorreu no Palácio do Planalto




