ABRACICLO COMEMORA 35 ANOS
COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO
E FORTALECIMENTO DO SETOR
DUAS RODAS

Transporte de água e
gás em motos precisa
adequar-se à Resolução
356 do Contran
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Secretaria de transporte atende
solicitação do SindomotoSP

Em reunião com o Secretário Marcelo Branco, que
atendeu a solicitação da categoria, e criará pontos de
estacionamentos exclusivos para motofretistas.
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Setor de Jornais e Revistas tem
nova Convenção Coletiva
O ajuste do piso mínimo para essa categoria específica do motofrete ficou em 6,8% em relação ao do ano
passado. Outra conquista como o pagamento por hora
trabalhada é outro diferencial da atividade obtida pelo
SindimotoSP.

Goverdo do Estado e Secretária do Trabalho,
junto com SindimotoSP e Sest Senat,
lançam Curso Obrigatório Gratuito.
O evento contou com a presença do governador Geraldo Alckimin, o presidente do SindimotoSP
Gilberto Almeida dos Santos - o Gil, o Dep. Estadual
e Secretário Estadual de Relações do Trabalho Davi
Zaia, que também é Vice-presidente da UGT, o coordenador do Detran-SP Daniel Annenberg e, ainda, autoridades do Poder Público estadual, diversas
personalidades importantes do setor de motofrete,
além de sindicalistas de várias cidades e motoboys.
Agora, os motofretistas têm até dezembro para fazer as inscrições e realizarem o curso gratuitamente no Sest-Senat em 16 cidades do estado.
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Sest Senat ministrará 10 mil cursos.
Faça a sua inscrição no SindimotoSP
Conforme portaria 830 do Detran-SP, que credencia
as escolas do Sistema S, o Sindimotosp juntamente
com SERT (Secretaria de Estado, Emprego e Trabalho) disponibiliza o curso de 30 horas do Contran
gratuitamente. As inscrições já estão sendo feitas na
sede do sindicato situado na Rua Dr. Eurico Rangel,
40 - Brooklin Novo (Fone: 3337-5879 / 3331-5699 /
3361-9410 / 3333-3601- Site: www.sindimotosp.com.br

Setor de Motofrete de Delivery assina
1˚ convenção coletiva de trabalho

Adicional de Periculosidade para motofretistas
de todo Brasil segue para aprovação
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Harmonia
no Trânsito
Desenvolver ações
voltadas em prol dos
motociclistas, contribuir para a redução
dos acidentes de
trânsito no Brasil.
Objetivando colaborar
com a “Década de Segurança 2011-2020”
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Distribuição Gratuita • 50 mil exemplares
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Após anos de espera, agora os motofretistas que
fazem entregas de fast foot, refeições, pizzas e alimentos
em geral, terão direito a registros em carteiras e conquistam vários benefícios. Graça ao empenho do Sindimotosp em conjunto com SinHores.

Bancos querem
CNH para
financiar
motos

A atividade de motofrete será considerada perigosas,
o que garantirá aos trabalhadores desse segmento o
direito à adicional de periculosidade. O Projeto de Lei
com esse objetivo, de autoria do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), foi aprovado pela Comissão de Assuntos
Sociais (CAS) do Senado, agora seguirá para a Câmara.
A proposta (PLS 193/03) foi aprovada na forma de
substitutivo - quando o relator de determinada proposta introduz mudanças a ponto de alterá-la integralmente, o Regimento Interno do Senado chama
este novo texto de substitutivo – e agora segue para
adequação e votação. Assim, o texto aprovado altera
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-lei 5.452/43) para incluir a atividade entre as consideradas perigosas. Na legislação em vigor, apenas
são atividades ou operações perigosas as que, por sua
natureza ou métodos de trabalho, impliquem contato
permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado.
O senador Cícero Lucena alertou, no entanto, que
a aprovação da proposta e o consequente pagamento
do adicional de periculosidade a esses trabalhadores,
não elimina a necessidade de capacitação desses profissionais. Como foi aprovado, em forma de substitutivo, a matéria volta à CAS para turno suplementar de
votação.

Seminário organizado pelo
Congresso Nacional debate
a questão das drogas.

Organizado pela deputada federal Aline Correa
(PP-SP), que também defende a categoria dos motofretistas em São Paulo. O Seminário de Políticas
Públicas Sobre Drogas foi realizado na primeira quinzena de outubro na Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo.
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Setor do Delivery agora conta com
assistência médica exigida em
Convenção Coletiva
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Governo do Estado e Secretaria do Trabalho, junto com o
Motofretistas devem
exigir Registro em Carteira SindimotoSP lançam curso de qualificação gratuita de 30 horas.
Em cerimônia oficial no Palácio dos Bandeirantes, o governador de
São Paulo Geraldo Alckmin e o presidente do SindimotoSP Gilberto Almeida
dos Santos – Gil, divulgaram à abertura das inscrições para imprensa,
autoridades, empresários, motofretistas e sindicalistas do segmento
do motofrete que estiveram presentes no evento.

Conforme a Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT), todos os funcionários devem ser registrados,
no prazo máximo de 48 horas após a admissão
realizada pelas empresas no Brasil. O Artigo 13 da
CLT esclarece que ele é obrigatório para o exercício de qualquer empregado, ainda que em caráter
temporário e para o exercício por conta própria de
atividade profissional remunerada.
Em todas as atividades será obrigatório para o
empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico, conforme instruções a serem expedidas
pelo Ministério do Trabalho.
Além da qualificação civil ou profissional de
cada trabalhador, deverão ser anotados todos os
dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e
demais circunstâncias que interessem à proteção
do trabalhador.
Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de Carteira de Trabalho e Previdência Social,
é considerado crime de falsidade anotar data de
admissão em emprego diversa da verdadeira.

Editorial
Bom ventos chegam ao setor de motofrete
em todo País, principalmente em São Paulo. Há
pouco tempo, o SindimotoSP, sindicato que representa os motoboys em São Paulo e Região,
realizou um reunião com o secretário de Transportes da cidade de São Paulo Marcelo Branco, e
obteve a confirmação da realização, para breve,
de algumas reivindicações da categoria como o
acerto dos cadastros do Condutor e de Pessoa
Jurídica, a Inspeção de Segurança Veicular, a Co-propriedade ou Comodato da motocicleta, a
Identidade Visual e Equipamentos de Segurança,
assim como o Regulamento dos Estacionamentos
e Paradas para Motofretistas. Isso mostra não só
a importância do trabalho em prol da categoria
pelo SindimotoSP como um olhar atencioso das
autoridades públicas na intenção de melhorar os
serviços prestados pelos motoboys. Se não bastasse tudo isso, o governo estadual também ofereceu quase 10 mil cursos de 30 horas do Contran gratuitos e a presidenta Dilma Roussef votou
a favor da proibição de práticas que instigam o
motofretista correr para fazer entregas. Acreditamos que 2012 será o ano do motofrete e para
isso, você motofretista, precisa fazer sua parte:
trabalhe dentro da lei. Regulamente-se!

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Rodrigo Martins
Colaboradores: Observatório Nacional de Segurança Veicular / DNP / Instituto Motofrete / Febramoto / SindomotoSP
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2˚ andar - Sala 3 /
Brooklin Novo / Cep: 04602-060 / Telefone: 5093-9664
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

Rodrigo Silva(Consultor DNP), Afonso Gagnino (Rel. Institucionais Yamaha),
Antônio Figueiredo (pres. Assohonda), Roberto Akiyama (pres. Abraciclo),
Davi Zaia (Secretario de Trabalho ), Gilberto Santos-Gil (pres. Sindimotosp),
Wilson Yasuda (CETH Honda), Francisco Pelucio (pres. Setcesp).

temos um número elevado de acidentes com sequelas e óbitos entre os motofretistas, por isso, a
melhor formação profissional é importante para
esses trabalhadores”, declarou o governador na
ocasião do lançamento.
São 9.510 vagas distribuídas entre as cidades de
Araraquara, Bauru, Campinas, Cubatão, Guarulhos,
Limeira, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente,
Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo André, São Paulo,
São Vicente, Sorocaba e Taubaté. Destas, 5.120 serão destinadas para Grande São Paulo (Vila Sabrina,
Vila Jaguará e Tatuapé). “Conseguimos a gratuidade
desse curso para quase 10 mil motofretistas e acreditamos que ele melhorará a qualificação profissional do trabalhador”, finalizou Gil.

O Curso de Qualificação Profissional para Motofrete exigido pelo Contran na Resolução 350 já
está acontecendo no SEST/SENAT. Ele está sendo
oferecido pelo Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ), gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).
“Essa é uma questão de saúde pública porque

Bancos querem exigem CNH para financiar motos
Na tentativa de conter a inadimplência, os bancos estão dificultando a liberação de crédito para o
financiamento de motos, além de restringir a compra por pessoas sem movimentação bancária. A
medida gerou uma queda de 12,33% no segmento
em Manaus no mês de setembro. O efeito cascata tem se propagado em outros estados brasileiros
fazendo com que muitas pessoas levem queixas
aos Procons pela prática, já que não há lei nesse
sentido. Os clientes que, antes, conseguiam comprar apresentando apenas RG e CPF, hoje precisam
apresentar a Carteira Nacional de Habilitação - categoria A
Agora, o Governo Federal manifesta, também, intenção de restringir venda de motos com esta medida. Como os agentes financeiros alegaram redução da inadimplência, o ministro Alexandre Padilha

pretende pegar carona e enviar à bancada do PT na
Câmara dos Deputados, um projeto de lei que condiciona a venda de motos à apresentação da CNH.
Na avaliação do ministro, a obrigatoriedade em
forma de lei pode diminuir os números de acidentes, já que só compraria uma motocicleta aquele
que tiver passado por um curso de formação e pelos exames dos órgãos de trânsito, porém, o mesmo
não se aplicaria aos que comprarem à vista, sendo
assim, dispensados dos mesmos cursos e exames.
Segundo as entidades do setor, não há nenhum
levantamento oficial que comprove a relação entre
a venda de motos sem a apresentação da CNH e
os acidentes. Enquanto isto, bancos já passaram a
fazer esta exigência, mesmo sem respaldo legal direto, apenas como item adicional para análise de
concessão de crédito.

CET/SP usará 19 radares para flagrar motos
em velocidade acima do permitido

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
de São Paulo quer realmente diminuir os índices
de acidentes envolvendo motocicletas e, uma das
tentativas, são radares que detectam a velocidade
delas que trafegam entre os corredores formados
pelos veículos e também nas motofaixas. Segundo
a própria CET, os motofretistas sabendo que agora
é possível fazer isso com os novos radares, a tendência é diminuir a aceleração.
Os novos equipamentos substituirão os 13 radares tipo caixa preta que era levado cada dia para uma
via. Os modernos conseguem flagrar motos em alta
velocidade, pois funcionam com tecnologia a laser
(duas linhas) que atravessam toda a largura da via.

Quase todos os atuais radares da cidade funcionam com “laços” colocados no asfalto, que detectam
os veículos que passam pelo peso, mas não cobrem
toda a extensão das vias – como o espaço entre as
faixas. Os novos equipamentos serão instalados em
13 pontos com mais acidentes com motos.
Outros, em forma de pistola, começaram a ser
usados em breve e ficam com o agente de trânsito,
que apontam para os veículos e flagram os infratores. Os equipamentos haviam sido anunciados há
um ano, quando as motos foram proibidas na pista
expressa da Marginal do Tietê, mas só agora que
estão à disposição da CET.
O Sindimitosp apoia a iniciativa, acreditando
que contribuirá para a redução dos acidentes envolvendo os motociclistas, porem faz
uma ressalva que
antes de começar a multar tenha
uma campanha de
orientação quando
a aplicação
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Curso obrigatório para motofretista

Em junho de 2011, o CONTRAN publicou a
Resolução Nº 350 que torna obrigatória a Formação Especializada para Motofretista, garantindo aos motociclistas profissionais melhorias nos
serviços e mais segurança no trânsito.
Acompanhando as exigências do setor e trabalhando sempre a favor do trabalhador em
transporte, o SEST SENAT oferece curso, para
motofretistas, habilitado pelo DETRAN.
Para manter os profissionais do setor no mercado de trabalho e propiciar a participação gratuita no curso, o Governo do Estado de São Paulo em parceria com o SEST SENAT, subsidiará os
recursos financeiros até dezembro de 2011.
A carga horária do curso é de 30 horas entre
aulas práticas e teóricas, abordando os seguintes
temas: Ética e Cidadania na Atividade Profissional; Legislação de Trânsito; Gestão do Risco sobre duas Rodas; Segurança e Saúde; Transporte
de Cargas e Práticas de Pilotagem Profissional.
Os requisitos para matrícula são: ter 21 anos

completos; estar habilitado, no mínimo, há
dois anos na Categoria
“A” e não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir
ou cassação da CNH,
decorrente de crime
de trânsito, bem como
estar impedido judicialmente de exercer seus
direitos.
A documentação exigida é uma foto 2x2,
colorida e recente; cópia simples da CNH ,
aumentada em 130%
(em papel sulfite A4-legível), certidão de
Prontuário da CNH para
fins trabalhistas original
(retirar no CIRETRAN
ou no POUPATEMPO da
cidade onde foi emitida a CNH) e certidão de
Distribuição Criminal original (retirar no Fórum
da mesma cidade da emissão da CNH)

Caso conste qualquer processo na certidão de
Distribuição Criminal solicitar junto ao Fórum a
certidão de Objeto e Pé. Os profissionais que estiverem com a documentação em ordem, podem
procurar uma das Unidades do SEST SENAT, são
elas:
Vila Jaguará - Av. Cândido Portinari , 1100
Vila Jaguara-SP
tel. (11) 3623-1300 ou (11) 3623-1301
Parque Novo Mundo - Rua Tuiuti, 9
Parque Novo Mundo-SP - tel. (11) 2207-8840
Fernão Dias - Rua Benito Meana, 100 - Loja 34
Terminal de Cargas - Vila Sabrina-SP
tel. (11) 2983-2232
Guarulhos - Rodovia Presidente Dutra, Km 210,5
Bonsucesso - Guarulhos-SP – Posto Sakamoto II
tel. (11) 2431-1347
ABC - Rua Vereador José Nanci , 300
Parque Jaçatuba - Santo André-SP
tel. (11) 4977-9999

CURSO MOTOFRETE -TEÓRICO E PRÁTICO
GRATUITO
1. Carga horária

TER CNH CATEGORIA “A“ há mais de 2 anos
PROCURE AS UNIDADEAS DO SEST SENAT
Vila Jaguará - Av. Cândido Portinari , 1100
Vila Jaguara-SP
tel. (11) 3623-1300 ou (11) 3623-1301
Parque Novo Mundo - Rua Tuiuti, 9
Parque Novo Mundo-SP - tel. (11) 2207-8840
Fernão Dias - Rua Benito Meana, 100 - Loja 34
Terminal de Cargas - Vila Sabrina-SP
tel. (11) 2983-2232
Guarulhos - Rodovia Presidente Dutra, Km 210,5
Bonsucesso - Guarulhos-SP – Posto Sakamoto II
tel. (11) 2431-1347
ABC - Rua Vereador José Nanci , 300
Parque Jaçatuba - Santo André-SP
tel. (11) 4977-9999
Sindmotosp - Rua Dr. Eurico Rangel, 40
Fone: 3337-5879 / 3331-5699 /
3361-9410 / 3333-3601

Teórica: 25 horas/aula
Prática: 05 horas/aula
Total: 30 horas/aula
2. Requesitos para matricula
Ter completado 21 (vinte um) anos.
Estar habilitado no minimo, há 02(dois) anos na categoria “A”
Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de
Habilitação-CNH, decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de
execer seus direitos.
1 foto 2x2 colorida recente
Certidão de Distribuição Criminal Original retirada no Fórum ( Na cidade de emissaõ da CNH)
Obs: caso haja processo na Certidão de Distribuição Criminal – solicitar junto ao Fórum Certidão
do Objeto de Pé.
Certidão de Prontuário do Detran para fins trabalhita original: (Retirar no CIRETRAN na cidade
onde foi emitido a CNH ou Poupa Tempo).
3. Estrutura Curricular
Módulo

Disciplina

Carga Horária

Módulo I - Básico

Ética e cidadania na atividade profissional

3 h/a

Noções básicas de Legislações

7 h/a

Gestão do risco sobre duas rodas

7 h/a

Segurança e saúde

3 h/a

Módulo II - Específico

Transporte de Cargas e Pessoas

5 h/a

Módulo III - Prática de Pilotagem profissional

Prática veicular individual específica (carga ou Pessoa) 5 h/a
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Seminário sobre drogas reúne representantes do poder público e sociedade civil
Este é o segundo seminário organizado pelo Congresso Nacional que obteve apoio incondicional
do SindimotoSP por acreditar ser de grande importância atitudes como esta.

Gilberto Almeida dos Santos – Gil (pres. Sindimotosp), deputada Federal Aline Corrêa,
Rodrigo Silva (Consultor DNP ) , Gerson Cunha (Dir. Sindimotosp)

Organizado pela vice-presidente da
comissão especial de combate a drogas
e deputada federal Aline Corrêa PP/SP,
defensora incansável na luta pela redução dos acidentes e mortes no trânsito
envolvendo os motofretistas e motociclistas. O seminário antecipou algumas
medidas que devem ser votadas no
Congresso Nacional ainda esse ano. No
mês passado, Aline Corrêa movimentou
a Região Metropolitana de Campinas
com seminário semelhante na Unicamp.
O relator da Comissão Especial sobre
Políticas Públicas de Combate às Drogas
da Câmara Federal, deputado Givaldo
Carimbão (PSB-AL), abriu o seminário e
antecipou algumas medidas que pretende apresentar ao colegiado para combater o consumo de drogas no Brasil. Uma
delas é o aumento da pena para o traficante que for pego com grandes quantidades de drogas para diferenciá-lo do

pequeno traficante.
O Sindimotosp está participando e acredita nesta
causa, por entender que vários pais de família inclusive dentro da categoria sofrem com esse problema
que atinge toda sociedade. Foi criando uma comissão dentro do sindicato para acompanhar esse processo junto com a deputada Aline.
Participaram ainda, com importantes palestras
que contribuíram com o relatório final da CEDROGA,
o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, a médica Ana Cecília
Petta Roselli Marques, presidente do Comitê de Drogas da Associação Paulista de Medicina (APM); o delegado de Polícia Wagner Giudice, diretor do Denarc;
o especialista em Psicologia Multifocal Ariovaldo Ribeiro; o médico Mauro Aranha, vice-presidente do
Cremesp; o médico Arthur Guerra, presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool
(CISA); Adalberto Calmon Barbosa, diretor de projetos de captação de recursos da Fazenda da Esperança; o coronel PM Luiz de Castro Junior, coordenador
estadual do PROERD; a jornalista Izilda Alves, coordenadora da Campanha pela Vida Contra Drogas da
Jovem Pan e Sônia Regina dos Santos Hyppólito, que
há 32 anos atende crianças, adolescentes e famílias
vítimas de violência em SP.

Setor do Delivery agora conta com assistência
médica exigida em Convenção Coletiva
Sindicatos representantes da categoria incluem benefício compulsório a
todos que trabalham com entregas de lanches, pizzas, refeições e afins.

A categoria profissional do Delivery, inserida no
motofrete, passa a contar com Assistência Médica
Compulsória a partir do mês de Novembro desse ano que será prestada pela Itálica Assistência
Médica. A Itálica foi a Operadora de Saúde escolhida de comum acordo entre os sindicatos que
representam oficialmente o setor de motofrete, o
SindimotoSP e o Sinhores, para que, com exclusividade preste os serviços de assistência médica,
abrangendo também cobertura para os Acidentes
de trabalho sem custo adicional.
Isto, em decorrência do Acordo Coletivo assina-

(11) 3897-9115 / (11) 3285-5200

do entre o SindimotoSP,
pelo lado dos trabalhadores, e o Sinhores, pelo
lado patronal, determina
que a empresa empregadora - contratante,
arcará com uma parte
dos custos do plano e
os trabalhadores com a
outra. “Prestar assistência médica aos trabalhadores e familiares, desta
categoria
profissional,
de relevante importância econômica para a
nossa cidade e bastante
sofrida em seu dia a dia
de trabalho, será para
nós um grande desafio
e uma grande satisfação. Desafio pelas peculiaridades e riscos de
seu trabalho e satisfação
porque sempre seremos movidos a desafios, e temos plena confiança que nos sairemos bem, também neste”, disse o Dr Carlos Lora, presidente da
Itálica.
“O Sinhores formalizou mais este acordo coletivo de trabalho, onde compulsoriamente os
trabalhadores terão plano de assistência médica,
dentro da filosofia, que nestes muitos anos de
sua existência, foi sempre o seu norte, qual seja
o de ver os trabalhadores amparados em suas necessidades básicas, para que os mesmos possam
desempenhar as suas funções com satisfação e

produtividade, de forma que os empresários, que
também poderão entrar nos planos, vejam este
custo como investimento na melhora da performance do seu negócio, e não despesa”, acrescenta o Dr. Nelson Pinto, presidente do Sinhores.
O Dr. Mauricio Camisotti, presidente da Prodent Assistência Odontológica, também se manifestou satisfeito com este acordo, pois, a Prodent
é a Operadora de Assistência Odontológica que
conta com exclusividade na prestação da assistência odontológica junto ao SindimotoSP e ao
Sinhores, fruto do Acordo Coletivo já firmado com
o segmento “moto dia”.
O SindimotoSP e o Sinhores também de comum acordo, nomearam com exclusividade, a
consultoria Happy Life Benefícios, que já é contratada pelo Sinhores e pelo Sinthoresp, para cuidar
dos contratos de assistência médica e odontológica com os hotéis, restaurantes, bares e similares da Grande São Paulo, e que desde o início
das negociações entre SindimotoSP e Sinhores,
prestou assessoria aos mesmos, facilitando chegar ao acordo coletivo, para ser a gestora e comercializadora dos contratos, tanto de assistência
médica quanto odontológica. A Happy Life, além
de disponibilizar a sua equipe de profissionais de
vendas para ir ao encontro das empresas a fim de
dar todas as explicações necessárias e efetuar o
cadastramento dos trabalhadores, também processará as inclusões e exclusões dos admitidos e
demitidos do segmento.
“Acreditamos que isso representa um grande
avanço na questão qualidade de vida para os motofretistas que trabalham no Delivery, sem dúvida,
com uma profissão de risco como a que exercem,
um plano médico e odontológico é essencial”, finaliza Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP.
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Secretario de Transporte reúne-se com Sindimotosp
Representantes das duas instituições estiveram juntos para solucionar problemas
decorrentes do setor de motofrete na cidade de São Paulo.

O secreatario de transporte Marcelo Branco, em
breve anunciara um pacto de medidas que objetiva
melhorar o setor de motofrete na cidade de São Paulo. Atendendo a solicitação do Sindimotosp, através
de seu presidente Gilberto Almeida dos Santos quem
apoiam essas mudanças, participaram da reunião,
Helder Pereira, diretor do DTP, vice-pres. Sindimotosp
Gerson Silva, Rodrigo Silva, consultor do DNP.
Foram discutidos as Portarias que disciplinarão
os cadastros do Condutor e de Pessoa Jurídica, a
Inspeção de Segurança Veicular, a Co-propriedade
ou Comodato da motocicleta, a Identidade Visual
e Equipamentos de Segurança e o Regulamento

dos Estacionamentos e Paradas exclusica para Motofretistas.
Outros assuntos abordados foram a criação de um
box de atendimento exclusivo para o setor de motofrete e uma Circular para orientar as empresas regularizarem as motocicletas e seus condutores e, ainda,
foi proposto uma fiscalização nas empresas prestadoras de serviços dos setores Express, Delivery e Jornal.
Outras propostas apresentadas pelo SindimotoSP
ao secretário Marcelo Branco foram: a criação de
uma lei específica para subprefeituras multar estabelecimentos que contratarem motoboys irregulares,
elaboração de uma cartilha de procedimentos de
Regulamentação junto ao DTP para os motofretistas
e empresas - também contemplando de como deve
proceder o profissional quando abordado pela PM,
melhoramento no atendimento no DTP.
O credenciamento da CET-CETET pelo Detransp,
sera importante para contribuir com a qualificação
da categoria em São Paulo, com realização de cursos
de qualificação gratuitos pela prefeitura a exemplo
do governo do Estado. Outro ponto discutido foi a
implantação do Programa de Proteção ao Motociclista para “Década de Segurança 2011-2020”.

Transporte de água e gás
em motos precisa
adequar-se à resolução 356
Desde agosto, a Resolução 356 deveria estar valendo
para esse tipo de serviço, porém, o Conselho Nacional
de Trânsito (Contran), decidiu prorrogar por mais um
ano para que empresários e motofretistas autônomos
cumpram as exigências dessa resolução que complementa a Lei Federal 12009. Com a nova lei, para o transporte continuar sendo feito no sistema de motofrete,
terá que ser usado sidecar ou semirreboque.
Agora, os veículos deverão ser registrados pelos Detrans e submeter-se à inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios como o dispositivo
de proteção para pernas e motor e aparador de linha.
Além disso, a 356 exige que o motociclista tenha 21
anos e carteira de habilitação “A” pelo menos dois anos,
ser aprovado em curso especializado, usar colete de segurança com dispositivos retrorrefletivos entre outras
obrigatoriedades.
No caso do sidecar ou semirreboque, somente poderão ser transportados galões de água de até 20 litros e
botijões de gás, desde que com capacidade máxima de
13 kg. Fica proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos em qualquer hipótese.

Motoboy Delivery ganha Convenção Coletiva
marmitex etc, também tem o direito à carteira assinada
devido ao reconhecimento do Ministério do Trabalho
desse trabalho e, assim, o motoboy passa a ter também
outros direitos como aposentadoria, por exemplo”, comemora Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente
do SindimotoSP. A Convenção Coletiva do setor de delivery já está a disposição no SindimotoSP, tem validade
de um ano e é homolagada pelo Ministério do Trabalho,
o que lhe dá autenticidade
No dia 30 de agosto, representantes do sindicato
dos motoboys (SindimotoSP) e dos empresários de restaurantes(SinHoRes)assinaramodocumentohistórico
que assegura, daqui por diante, os direitos dos motoboys que trabalham no setor do delivery.
Essa é a primeira Convenção Coletiva (CC) assinada
exclusivamente para esse setor, já que ele possui características próprias como jornada de trabalho diferenciada, entre outras. “Agora, o entregador de pizza, lanches,

Tempo de entrega
Essa foi uma das questões mais discutidas pelos
sindicatos. O SindimotoSP exigiu na CC a inclusão em
uma das cláusulas proibindo a imposição no tempo de
entrega. Segundo o sindicato, a presença da proibição
reforça a Lei Federal 12.436/11 sancionada pela presidente Dilma Roussef que veda o emprego de práticas
que estimulem o aumento da velocidade da entrega
dos produtos.

As principais conquistas
-

Obrigatoriedade do registro em carteira
Piso Salarial Motociclista: R$ 706,00
Piso Salarial Ciclista: R$ 640,00
Aluguel Mensal da moto: R$ 300 +
R$ 1 por entrega
- ou R$ 1,50 por entrega sem fixo ou
- Contrato por hora: R$ 10 por dia +
R$ 1 ou R$ 2,00 por entrega sem fixo
- Adicional de hora extra
- Auxílio alimentação: R$ 8,50
- Seguro de vida gratuito
- Carta de referência
- Garantia por parte da empresa em
caso de acidente
- Estabilidade no caso de afastamento por
doença, além de férias, 13° salário
- Assistência Médica: subsídio por parte
da empresa de R$ 40,00

Setor de Jornais e Revistas tem nova Convenção Coletiva
deve-se as diferentes realidades existentes em todo
Estado de São Paulo dentro desse setor. Soma-se
a isso o fato da profissão também ser reconhecida
legalmente pelo Ministério do Trabalho com a Lei

Como ficou os direitos do motofretista
desse setor para 2011/2012
Desde agosto de 2011, as empresas distribuidoras, editoras, publicadoras, vendedoras e de entregas
rápidas de jornais e revistas, além de outras publicações, são obrigadas a cumprir todas as cláusulas
contidas na Convenção Coletiva 2011/2012 (CC)
assinada entre o SindimotoSP e o Sindijore. Ambos
representam em São Paulo, motoboys e empresários do setor de jornais e revistas respectivamente.
Pelo acordo, os entregadores que utilizam moto
terão piso salarial de R$ 744,00, por 200 horas de
trabalho por mês ou de R$ 3,72 por hora. Já os
trabalhadores que utilizam bicicleta receberão R$
598,00 ou R$ 2,99 caso trabalhem por hora. Caso
opte por trabalhar apenas por hora, o trabalhador
também deverá ter registro em carteira. Esse fato

Piso Salarial Motociclista: R$ 744,00
(200 horas mensais)
Piso Salarial Ciclista: R$ 598,00
(200 horas mensais)
Auxílio Alimentação de R$ 5,70
(Mais de 4 horas trabalhadas no dia)
Cesta Básica de R$ 28,00
Plano odontológico gratuitamente
Auxílio Morte/Funeral
Seguro de vida
Estabilidade de 60 dias
(retorno de acidente de trabalho)

federal 12009 sancionada pelo ex-presidente Luis
Inácio Lula da Silva em 2009. Abaixo os principais
itens da CC, outras obrigatoriedades acesse www.
sindimotosp.com.br para verificar.

Aluguel da Moto
Até 30 Km: 		
			

(dia) R$ 3,94
(mês) R$ 118,20

De 31 a 60 km:
			

(dia) R$ 6,69
(mês) R$ 200,70

De 61 a 120 km:
			

(dia) R$ 13,43
(mês) R$ 402,90

De 121 a 150 km:
			

(dia) R$ 15,42
(mês) R$ 462,60

De 151 a 200 km:
			

(dia) R$ 19,03
(mês) R$ 570,90

De 201 Km em diante: (dia) R$ 0,056
			
(mês) R$ 6,89
Aluguel da bicicleta R$ 3,20 por dia.
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ABRACICLO COMEMORA 35 ANOS COM AÇÕES DE
CONSCIENTIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO SETOR DUAS RODAS
A ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares – comemora 35 anos de sua
fundação em 2011. Para celebrar a data, a entidade programou neste ano uma série de eventos e
atividades, focando sempre em ações de conscientização do público usuário para fortalecimento do
setor Duas Rodas.
Entre eles, destaque para II Workshop Abraciclo – Especial Segurança. Com a participação de
especialistas e empresários ligados ao setor, foram
apresentados diversos painéis, todos eles relacionados a segurança dos motociclistas, trazendo ao
a este público informações sobre técnicas de pilotagem, tributação dos equipamentos, segurança
viária, inovações tecnológicas entre outros.
Também focando em conscientização, a entidade
realizou este ano duas edições do já tradicional MotoCheck-Up. O evento, que oferece, principalmente,
a vistoria gratuita de 21 itens mecânicos e segurança das motocicletas, ganhou mais um foco: divulgar

a forma correta de
realizar a frenagem.
Apresentações práticas mostraram aos
presentes que o freio
dianteiro tem papel
fundamental em uma
frenagem mais segura, e que deve ser responsável por 60% do
ato de frenar.
A Abraciclo participou ainda do Salão
Duas Rodas, onde
apresentou ao público o 1º Anuário da Indústria Brasileira de Motociclos, material
que traz um completo panorama do setor no nosso país. E este ano ainda marca o
retorno do prêmio Abraciclo de Jornalismo, que, reformulado, premiará 24 profissionais da imprensa agora em dezembro.
A Abraciclo comemora 35 anos, mas quem ganha é o setor, cada vez mais forte
e investindo em ações em busca de um trânsito mais seguro.

ABRACICLO COMEMORA SUCESSO DO SALÃO DUAS RODAS
Com mais de 250 mil visitantes, feira alcança recorde
de público e consolida a força do segmento no país
A ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares – comemora os resultados da
11ª Edição do Salão Duas Rodas, evento oficial do
setor que teve encerramento no dia 09 de outubro
e contou com a presença de mais de 250 mil visitantes. A exposição, a maior do segmento em toda a
América Latina, foi realizada no Pavilhão de Exposições Anhembi, em São Paulo, reuniu fabricantes, fornecedores de peças e equipamentos, investidores e admiradores
de motocicletas, e teve a entidade
como principal apoiadora.
“Por ser o evento oficial do
setor, foi gratificante observar
a evolução do Salão, que nessa
edição reuniu mais expositores
de qualidade e que trouxeram
ao público produtos de
alto valor agregado,
além de lançamentos muito atrativos”, conta Roberto
Akiyama, presidente da Abraciclo.
O evento contou
com participação recorde

de expositores dos mais variados segmentos, garantindo diversidade de
produtos e intensas rodadas de negócios.
“O público, além de ser recorde na América Latina, foi qualificado.
Percebemos demonstrações de interesse e muita interação dos visitantes com os expositores, o que mostra a assertividade da feira”, completa Akiyama.

