CET já está multando
motocicletas com
radares portáteis

Motos e ônibus:
convivência tem
que ser pacífica
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SindimotoSP é recebido pelo
prefeito Kassab na prefeitura

Senado debaterá em
audiência pública acidentes
envolvendo motocicletas em
todo Brasil

Motos representam 65% das
indenizações de acidentes
de trânsito em 2011
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Distribuição Gratuita • 50 mil exemplares

Alckmin concede assento
no CEDATT para SindimotoSP
Sindicato dos motoboys representa os motociclistas no conselho estadual

Com o intuito de agilizar o motofrete na cidade de São Paulo, o presidente do sindicato dos
motociclistas de São Paulo e região (SindimotoSP) Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, reuniu-se com o prefeito Gilberto Kassab e apresentou
propostas que vão de encontro as necessidades
dos trabalhadores do setor.
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SP terá centro de treinamento
para motociclistas

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez publicar no Diário Oficial do dia 21 de março, à posse do
SindimotoSP como membro efetivo do Conselho Estadual
para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte

Abraciclo e CET fecham parceria e criam centro
de treinamento para motociclistas.

(CEDATT), órgão agora ligado à
Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Antes, o CEDATT era vinculado ao Gabinete
do Secretário de Logística. Esse
conselho estadual é formado
por várias instituições e tem
caráter consultativo e de assessoramento. O anúncio da participação do SindimotoSP foi em
um café da manhã que reuniu
diversos sindicalistas no Palácio
do Governo estadual. Na ocasião, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, agradeceu o empenho
do governador que, sensibilizado com a situação do motofretista não poupa esforços para
reverter este quadro.

Banco do Povo Paulista
financiará moto 0 Km
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Reunião na SERT tratou de
interesses dos motofretistas

SindimotoSP reuniu-se com o Ministério das Cidades
para desenvolver ações que visem a redução dos acidentes
que envolvem motociclistas.
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Banco Santander está na contramão
da regulamentação
Carlos Ortiz, secretário do Emprego e Relações
do Trabalho (SERT), recebeu o SindimotoSP para
ouvir as reivindicações da categoria. Os pedidos
foram a continuidade das tratativas em relação à
linha de financiamento de motos padrão e mais
cursos de 30 horas gratuitos para qualificar os milhares de motoboys de São Paulo.
Em relação ao financiamento, o SindimotoSP
pediu que o valor aumentasse já que o acertado
anteriormente não cobriria totalmente o necessário para cobrir o valor da motocicleta. Nesse caso,
o motofretista teria que desembolsar a diferença,
o que implicará em dificuldades adicionais para o
alcance dos objetivos pretendidos pela liberação
do empréstimo. Plácido Bento de Oliveira, representou o governador Alckmin na reunião.

Segundo o sindicato, o banco estaria contratando mão
de obra em desacordo com as leis federal e municipal.
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Com o apoio total do atual secretário de Gestão Pública do Estado de
São Paulo Davi Zaia, o motofretista terá
linha de crédito com juros bem abaixo
do mercado para financiar a moto padrão motofrete, o kit motofrete, taxas
do Detran, DTP e documentação da
motocicleta.

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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2˚ Fórum do Hospital
das Clínicas será
realizado em Abril

Comando de Policiamento de Trânsito da capital convida
SindimotoSP para tratar da regulamentacão federal
levado em conta para apreensão ou multas são
documentos irregulares ou falta de manutenção
na moto. O motofretista precisa fazer o curso de
30 horas do Contran para estar regularizado, caso
contrário, sofrerá as punições de acordo com as
exigências da lei.

Estatísticas

O Departamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da FMUSP
e o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do
Hospital das Clínicas FMUSP, realizarão em conjunto, o IV Seminário “Álcool e Drogas: O grande
desafio da segurança no trânsito” e II Fórum “Segurança e Saúde no Trânsito”.
O intuito é alertar à comunidade para o aumento do número de acidentes envolvendo motos e buscar soluções a curto, médio e logo prazo
para o assunto.

Atualmente, a Polícia Militar de São Paulo realiza blitz de fiscalização em vários pontos da cidade para coibir o roubo e furto de motocicletas,
assim como assaltos praticados tendo esse veículo como facilitador da fuga. Além disso, a partir
de maio, a própria PM estuda a possibilidade de
desenvolver blitz educativas com a participação
do SindimotoSP.
A intenção é orientar os motofretistas com cartilhas ou panfletos sobre o início da fiscalização
da Lei Federal 12009 a partir de agosto. Nas atuais
intervenções que ela tem feito, o que está sendo

Segundo o comando da Polícia Militar, em 2010
houve 6.468 apreensões, já em 2011 houve um
crescimento de quase 400% em relação ao ano
passado, quando foram 34.513 motos apreendidas.
Atualmente as motocicletas representam 12%
da frota na capital. Desse montante, 25% envolveram-se em acidentes
A maior irregularidade encontrada nos motociclistas na Operação Cavalo de Aço foi à falta da
CNH. Em seguida o estado de conservação das
motos como pneus carecas, falta de equipamento
de segurança e obrigatório entre outros. Instituições que fazem parte do motofrete também serão convidadas.

CET já está multando motocicletas que excederem
limites de velocidade em vias públicas
cupação devido ao número altíssimo de mortos
e feridos nas motocicletas. No último balanço do
órgão, em 2010, foram 478 mortes de motociclistas vítimas de acidentes de trânsito, 11,7% a mais
que em 2009. Os radares foram alugados por um
ano ao custo de R$ 226.639,00.
A princípio, os seis equipamentos farão um rodízio nas 65 vias, porém, os principais locais são:

Data: 19 e 20 de abril de 2012
Horário: 8h
Local: Teatro da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo
Av. Dr. Arnaldo, 455 – Cerqueira César – São
Paulo/SP
Taxa de inscrição: R$150,00

Centro

Editorial
Estamos bem próximos do término do
tempo dado pelo Contran para a realização do curso de 30 horas e, ainda, a grande maioria dos motofretistas não fizeram o
curso, sequer a inscrição. Lembre-se que, a
partir de agosto, a fiscalização será feita pelas prefeituras, Polícia Militar e Ministério do
Trabalho, junto as empresas em todo Brasil.
Nosso conselho é que, se ainda não fez, você
que é profissional do setor, faça. Se você é
empresário, converse com seu motofretista
e peça para que ele vá até as unidades do
Sest-Senat e realize o curso. Com isso, quem
ganha é todo o segmento. Trazemos uma
novidade nessa edição que é uma reportagem falando sobre a linha de financiamento
pelo Banco do Povo Paulista para compra
de moto padrão. Também falamos de ações
que serão realizadas por vários segmentos
da sociedade para melhorar o padrão de
vida do trabalhador do motofrete.

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

Os equipamentos tipo pistola, adquiridos especificamente para multar motocicletas, já estão
sendo utilizados desde o dia 26 de março pela
CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). O
radar portátil é apontado para a parte traseira
da moto e captura a imagem da placa quando o
veículo excede o limite de velocidade permitido
na via.
A fiscalização será realizada nos 65 locais com
maior incidência de acidentes com motos. A CET
realizou o treinamento de 50 agentes. Outros
100 serão capacitados para aprender conceitos técnicos sobre o equipamento e
como manuseá-lo corretamente. Durante o ano de 2010, foram registradas 478 mortes de motociclistas
no trânsito da capital paulista.
Outras infrações, como andar entre corredores de carros ou na faixa expressa da
marginal Tietê, não serão
fiscalizadas pelos aparelhos.
A assessoria de fiscalização da CET disse que a
implantação da tecnologia
nas vias paulistas é a preo-

Elevado Costa e Silva
Rua da Consolação
Avenida 9 de Julho

Zona Norte
Avenida Luiz Dumont Villares
Avenida Santos Dumont

Zona Sul
Avenida Bandeirantes
Avenida Ibirapuera
Avenida Washington Luís
Rua Domingo de Morais
Avenida Jabaquara
Rua Vergueiro
Avenida Ricardo Jafet

Zona Oeste
Avenida Pacaembu
Rua Turiaçu
Rua Guaicurus
Avenida Francisco Matarazzo
Avenida Ermano Marchetti
Avenida Paulo VI

Zona Leste
Avenida Aricanduva
Avenida Conde de Frontin

Marginais do Tietê
e Pinheiros

Motofretistas que desrespeitarem o limite de velocidade perderão a CNH
Caso flagrado pelo radar móvel em velocidade superior à máxima em mais de 50%, o motociclista cometerá infração gravíssima, levará multa de R$ 574,62 e terá o direito de dirigir suspenso.
Exemplo: dirigir a mais de 90 km/h em local cujo limite é 60  km/h.
Se pego em velocidade até 20% a mais, pagará multa de R$ 85,13 e terá 4 pontos adicionados
a carteira. Entre 20 e 50%, a multa é de R$ 127,69 e cinco pontos na CNH.
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SindimotoSP é recebido pelo prefeito
Kassab na prefeitura

Com o intuito de organizar e regulamentar o
motofrete na cidade de São Paulo, o presidente do sindicato dos motociclistas de São Paulo
e região (SindimotoSP) Gilberto Almeida dos
Santos, o Gil, reuniu-se com o prefeito Gilberto
Kassab e apresentou propostas que vão de en-

contro as necessidades dos trabalhadores do setor.
Na pauta, Gil pediu isenções de taxas da prefeitura, a exemplo do modelo sugerido ao governo do Estado, a
criação de mecanismos que diminuam
os acidentes ocorridos com moto, mas
que não sejam como proibições de circulação em locais considerados perigosos, um exemplo, seria a construção de
motofaixas pela cidade, a gratuidade do
Curso de 30 Horas tendo a CET – CETET como ministradoras do curso e, por
fim, a aprovação de uma lei que proíba
rigorosamente a contratação de mão de
obra irregular. “Nosso objetivo é a organização da categoria através das Leis
12.009 (Federal) e 14.491 (Municipal) e das Resoluções 350 e 356 do Contran”, disse Gil.
Ao final da reunião, Kassab encaminhou os
ofícios para os setores competentes e se comprometeu a receber o SindimotoSP mês que vem
para informar o que poderá ser feito.

As atuais restrições impostas no trânsito pela prefeitura paulista tem causado impacto negativo não
só para quem vê seus direitos prejudicados como
para o próprio poder público diante das reclamações dos motociclistas profissionais do setor do
motofrete. “Queremos um trânsito mais pacífico,
menos caótico e que seja possível minimizar os acidentes acontecidos principalmente com os motociclistas”, disse o prefeito Gilberto Kassab.
Por isso, para mudar esse quadro negativo, a prefeitura criou uma grupo de trabalho para avaliar toda
e qualquer decisão que envolvam os motociclistas
e os motofretistas da cidade. Foram chamados, de
imediato, a CET, o DTP, a SMT e o SindimotoSP.
Em breve, outras instituições serão convidadas
para fazer parte do grupo e aprofundar-se na questão, para que juntos, possa haver um entendimento
e busca de soluções para mais segurança no trânsito para todos que andam de moto, de forma mais
segura e que não prejudique a agilidade e rapidez
do serviço. A meta é alcançar tudo isso mantendo a
integridade física do motociclista seja ele profissional ou não.

SP terá centro de treinamento para motociclistas
Serão investidos R$ 520 mil em obras de adequação do local
que tem previsão para ser concluído em seis meses.

Agora, o motociclista da cidade de São Paulo
pode contar com um local para desenvolver habilidades e aprender mais sobre segurança, primeiros-socorros, cidadania, leis de trânsitos etc. Trata-se do CEPAM – Centro Educacional Paulistano de
Motociclistas que será construído nas dependências do Espaço Vivencial de Trânsito (EVT) Chico
Landi da CET, que fica na Zona Leste de São Paulo.
A iniciativa é parceria da Abraciclo e da CET.

O objetivo do centro é promover diversos programas e eventos educativos com foco exclusivo nos motociclistas. O local irá sediar ações
como o MotoCheck-Up, que já é realizado pela
Abraciclo, além de feiras, seminários, palestras e
treinamentos práticos e teóricos. “Nossa expectativa é que o CEPAM possa servir como uma referência para os motociclistas, e que as ações ali
realizadas sirvam também para promover uma
mudança de comportamento no trânsito”, disse
Roberto Akiyama, presidente da Abraciclo.
A Abraciclo, com o apoio dos associados Honda, Yamaha, Harley-Davidson, Dafra e Kawasaki,
também será responsável pelas 20 motocicletas
que integrarão a frota para treinamentos, enquanto a CET criará o conteúdo técnico dos programas educativos e materiais didáticos, além
da manutenção do prédio e fornecimento de
funcionários.
O calendário dos eventos que irão acontecer
no local será criado pelas duas entidades. O convênio assinado tem validade de 30 meses e a
expectativa é atender até 20 mil motociclistas
por ano.

Quer comprar
uma moto?
Nem precisa
vir correndo.
O crédito espera
você chegar.

TAXA DE APENAS

0,5

%
MÊS

com parcelamento
em 24 meses

Apenas para pessoa física, motofretista celetista ou
autônomo que esteja inscrito, cursando ou já tenha
concluído o curso de 30 horas obrigatório.

Lei Federal 12.009, Resoluções 350 e 356 do CONTRAN

www. bancodopovo. sp. gov. br
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Motos e ônibus: convivência pacífica
Há quase um ano a cidade de São Paulo adotou o Programa de Proteção ao Pedestre,
uma ação ousada contra os acidentes no trânsito e em defesa da vida.

O Programa de Proteção ao Pedestre lançado em maio de 2011 tem apresentado motivos para comemoração. Tanto motocicletas e
motoristas quanto pedestres estão mais atentos e conhecedores de seus deveres, contribuindo para uma convivência mais pacifica no
trânsito na cidade de São Paulo.
Mas é fato que ainda é preciso fazer muito
para reduzir o número de acidentes no município. Todas as categorias precisam aumentar
o compromisso com a vida. Por esse motivo
que o SindimotoSP está sempre presente e
atuante, e neste momento afirma que é necessário aumentar a comunicação entre motocicletas e motoristas de ônibus. “É preciso
que cada um conheça suas responsabilidades
e aja sempre no sentido de prevenir o acidente, porque depois não adianta achar culpados”, disse Gilberto Almeida dos Santos, o
Gil, presidente do SindimotoSP.
Todos devem ter cuidado. Qualquer desatenção pode causar acidentes graves. Por isso
é sempre bom lembrar algumas dicas de segurança e respeito:

Para motoristas
• Posicione os retrovisores de seu veículo
da forma mais aberta possível para aumentar o ângulo de visão e diminuir os pontos
cegos.
• Pneus muito cheios diminuem a aderência, mais vazios e calibrados aumentam a
aderência e a segurança.
• Nunca use os freios em curvas, prefira a
redução ou freio motor.
• Ligue a seta bem antes de fazer a curva.
Em cima da hora não adianta nada..
• Cuidado com o farol alto no rosto dos motociclistas que vêm em sentido contrário,

isso pode ofuscá-los e comprometer o controle
da motocicleta.
• Evite som alto, uso de celular e conversas
paralelas com passageiros enquanto estiver
dirigindo. Isso atrapalha os reflexos e desconcentra.
• Evite sempre e de todas as maneiras possíveis
as brigas e discussão no trânsito.

Para motociclistas
• Evite andar no corredor da direita. Procure
circular no corredor da esquerda, que é onde
os carros estão acostumados a vê-lo.
• Certifique-se de que o motorista do ônibus
viu sua aproximação, para somente depois realizar a ultrapassagem. Lembre-se: a pressa é
inimiga da condução.
• Mantenha distância. Parece óbvio, mas não é.
Muitos motociclistas ainda se acidentam porque não mantêm distância segura dos ônibus.
• Sinalize tudo que fizer. Ônibus são veículos
compridos e todas as vezes que fazem uma
conversão o motociclista deve aguardar o término da manobra.
• Tenha paciência. Essa é a melhor amiga do
motociclista. Deixe espaço entre sua moto e a
outra, entre os carros e principalmente veículos grandes como os ônibus.
• Respeite os limites de velocidade. O tempo
que se ganha andando mais rápido não compensa os riscos.
• Mantenha sua motocicleta em condições de
uso e dentro da lei, com documentos em dia e
equipamentos de segurança.

Motofretista: não ande nos corredores exclusivos de ônibus
Boa parte dos acidentes ocorridos entre ônibus
e motos acontece próximo ou dentro das faixas

exclusivas para ônibus. Os motociclistas não devem invadir o corredor e se for preciso atravessá-lo é necessário sinalizar e olhar com atenção se
o ônibus está chegando.
Preste muita atenção também nas paradas de
ônibus. Muitos passageiros descem pela porta da
dianteira e atravessam na frente do ônibus. Eles
não percebem a presença de motociclistas. Para
evitar acidentes dobre a atenção e passe sempre
devagar ao lado de um ônibus parado.
Motofretista: é sua responsabilidade se prevenir contra acidentes nos corredores.

Corredor de motos
Alguns motociclistas não estão
acostumados a usar o corredor de
motos. Mas a segurança é muito maior
e vale a pena prevenir acidentes.
Quando estiver em um corredor respeite a sinalização. Ande em velocidade que seja possível
parar, caso seja necessário. Quanto mais lento o
trânsito, mais cauteloso o motociclista deve estar.
Neste caso, a diferença de velocidade nunca deve
ser superior a 30 ou 40 km/h em relação à velocidade dos carros.
Se houver alguma outra pessoa de motocicleta
atrás de você querendo ultrapassar, procure algum ponto onde seja possível dar a passagem.
Tome cuidado especial ao andar em corredores
onde podem ter pedestres, geralmente nessas
avenidas o trânsito para os carros é maior e pode
parar. Nessa hora os pedestres podem tentar
atravessar, mesmo com o semáforo fechado, sem
prestar atenção para o corredor com os motociclistas. Existem muitos casos de atropelamentos
de pedestres, por motociclistas, com o trânsito
parado para os carros.
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Banco do Povo Paulista firma parceria
para motofretista comprar moto 0 Km
Agora, o profissional do setor de duas rodas poderá comprar a moto cargo padrão
motofrete com juros bem menores do que os praticados atualmente.
Requisitos que serão exigidos
Não possuir restrição cadastral (SCPC /SERASA /CADIN).
Ter concluído, estar matriculado, ou cursando o curso de 30 horas - ter certificado de conclusão.
Ter registro em carteira com o CBO 5191-10 (Motociclista no transporte de documentos e pequenos
volumes).
Autonomos também poderão ter acesso ao financiamento desde que apresente documentação e seja
aprovado.

O que poderá ser financiado pelos
associados da categoria
O objetivo da parceira é a realização de ações
capazes de incentivar os mecanismos já existentes de crédito produtivo popular (microcrédito)
entre a Secretaria do Emprego e Relações do
Trabalho (SERT) através das Unidades Locais de
Crédito do Banco do Povo Paulista, e o Sindicado
dos Motoboys de São Paulo (SindimotoSP), com
a intenção de viabilizar a concessão de financiamentos aos associados da categoria, enquadrando-se assim, as regras exigidas nas Legislações
Federal, Municipal e Trabalhista (CLT).
Segundo o SindimotoSP, isso facilita a geração
de trabalho e renda, de acordo com o estabelecido na Lei nº 9.533, de 30 de abril de 1997 e
no Decreto nº 43.283, de 03 de julho de 1998,
e com as diretrizes do Conselho de Orientação
do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo
Popular de São Paulo.
O motofretista poderá, com a união das instituições, financiar uma motocicleta com juros
bem abaixo do mercado e assim, enquadrar-se
nas leis do motofrete.

SindimotoSP negociará
com o setor de motofrete
dissídio coletivo 2012/2013
O sindicato já está com as pautas das
reivindicações, entre elas, aumento do piso
mínimo, o aluguel da moto, da cesta básica e
inclusão de plano médico para motofretistas.
Ano passado, o SindimotoSP conseguiu
reajuste de 8% no piso salarial do trabalhador do motofrete que passou para R$ 835,92,
mais 8% no aluguel da moto, passando dos
antigos R$ 390,50 para 421,74. A cesta-básica, assim como o vale-refeição tiveram aumento e passaram para os valores de 43,80 e
R$ 187,00 mensais, respectivamente. Seguro
de vida e plano odontológico gratuitos continuam valendo, assim como o acréscimo do
Prêmio por Tempo de Serviço (PTS) de 3%
para 2 anos trabalhados e 5% para 3 anos
trabalhados sobre salário base.
Agora, a intenção é repassar os valores
acumulados da inflação de 2011 para 2012
e incluir outros benefícios, como o convênio
médico. Os valores fechados devem entrar
em vigor a partir do dia 1º de maio de 2012 e
terá vigência de um ano.
Calcula-se que cerca de 60 mil motofretistas, só na cidade de São Paulo, serão beneficiados com a nova convenção.

Moto branca na categoria aluguel, espécie carga.
Kit motofrete : capacete com faixa, colete de segurança com INMETRO, Baú com faixa, protetor (mata
cachorro), antena cerol, rastreador/bloqueador , faixas refletivas da moto e marcação indelével das peças
que rege rastreabilidade para combate do roubo / furto no desmanche de peças da motocicletas.
Taxas do Detran, DTP e documentação da motocicleta.
Consertos em geral, incluindo mão-de-obra e/ou
peças, com um limite de até 20% do valor da motocicleta.

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

se tratar de financiamento de Motocicletas é obrigatório efetuar o Registro de Gravame. O cliente deverá apresentar Nota Fiscal de venda com uma observação no corpo da nota (este bem ficará alienado no
BB. SA.)

Caso haja cônjuge
(original + 2 cópias simples)
R.G. do(a) cliente e do cônjuge, se houver.
C.P.F. do(a) cliente e do cônjuge, se houver.
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.
Em caso de separado/divorciado ou viúvo exigir certidão com a devida averbação ou a certidão de óbito.
Carteira de Trabalho nas páginas dados pessoais e
contrato de trabalho atual.
Holerite dos últimos 3 meses;
Comprovante de Residência do cliente do mês atual ou anterior. (Se a conta de luz ou água estiver em
nome de outra pessoa, solicitar também uma correspondência bancária, conta do telefone celular etc).

Documentos do Avalista
(original + 2 cópias simples)
R.G. do (a) cliente e do cônjuge.
C.P.F. do (a) cliente e do cônjuge.
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, se houver. Em caso de separado/divorciado ou
viúvo exigir certidão com a devida averbação ou a
certidão de óbito.
Carteira de Trabalho; Nas páginas com os dados
pessoais e contrato de trabalho atual.
Holerite ou extrato bancário dos últimos 3 (três)
meses
Comprovante de Residência do cliente do mês
atual ou anterior. (Se a conta de luz ou água estiver em nome de outra pessoa, solicitar também
uma correspondência bancária, conta do telefone
celular etc).
O motofretista deve procurar o SindimotoSP com
esses documentos, preencher um pré cadastro e
aguardar a análise do crédito. O horário é das 8h às
17hs na rua Dr. Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo.

Banco Santander está na contramão da regulamentação
Segundo o sindicato, o banco estaria
contratando mão de obra em desacordo
com as leis federal e municipal.

O SindimotoSP promoveu na manhã do dia
27/2, na Avenida Juscelino Kubitschek com Marginal Pinheiros, um grande ato em defesa na contratação de empresas de motofrete regularizadas
e motofretistas legalizados pelo Banco Santander.
O sindicato distribuiu nota para imprensa e empresários afirmando que o banco havia contratado mão de obra irregular e que não respeitava os
direitos dos motofretistas, apenas para reduzir
custos internos. “Nossa intenção foi fortalecer a
campanha de conscientização para que os tomadores de serviço contratem apenas quem esteja
dentro da Lei Federal 12.009 e a Lei Municipal
14.491”, disse Gilberto Almeida dos Santos, o Gil.

O evento contou com as presenças de Francisco Pereira de Sousa, o Chiquinho - secretário de
Organização e Políticas Sindicais da UGT, diversos
sindicatos de motoboys de outras cidades, diversos sindicalistas, motofretistas, entre outros.
No discurso final, Gil informou que à diretoria
do Santander receberá uma comissão do sindicato
para acertar a situação.
A Secretaria de Segurança Pública, o Comando
de Polícia da Capital, o Batalhão de Trânsito, o DTP
e a CET cooperaram para que o trânsito fluísse
normalmente.

Segundo o sindicalista Chiquinho, essa é
uma questão social. O Santander tem desrespeitado as leis que regem à categoria do
motofrete. Tal indiferença por parte do banco, irá gerar uma denúncia na Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
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ABRACICLO ANUNCIA MUDANÇAS EM SUA DIRETORIA
José Eduardo Ramos Gonçalves, executivo de grande experiência no setor automotivo, assume o cargo de diretor
executivo da entidade, em substituição a Moacyr Alberto Paes, que passará a ser Assessor da Presidência
Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – tem novo
diretor executivo: José Eduardo Ramos Gonçalves. O executivo, a frente do cargo desde
01º de março, substitui Moacyr Alberto Paes,
que passa a ser Assessor da Presidência da
entidade.
“Sinto-me especialmente motivado com a
oportunidade de dirigir a entidade. O segmento dos veículos de duas rodas tem crescido de forma sólida e constante e a motocicleta dá mostras de seu potencial como
opção de transporte individual e instrumento de trabalho, além de seu vocacional para
o lazer, assim como a bicicleta, que também

tem se firmado como veículo de transporte
popular. Será um novo desafio profissional e
estou pronto para dedicar-me a ele”, afirma
Gonçalves, que é graduado em Jornalismo e
Publicidade e certificado em Gestão Avançada pela Business School Insead, da França, e
Fundação Dom Cabral, no Brasil.
O novo diretor executivo atuou por mais
de cinco anos na Scania do Brasil, na Fenabrave e foi gerente das associações de marca Abravo (Volvo) e Abrahy (Hyundai). Como
jornalista de economia e negócios, atuou
por 10 anos na Gazeta Mercantil. Também
foi editor-chefe e colunista da revista Forbes Brasil e conquistou duas vezes o prêmio
Aberje de Comunicação Corporativa.

10

Edição 25 • Fevereiro/Março 2012

CEDATT terá representante Governo Federal através do Ministério das Cidades,
sindical no conselho estadual
Contran e Denatran desenvolvem ações em
O governador Geraldo Alckmin assinou a
transferência do Conselho Estadual para
a Diminuição dos Acidentes de Trânsito
e Transportes (CEDATT) para a Secretaria
de Desenvolvimento Metropolitano
e convidou o SindimotoSP para fazer
parte do órgão que discute ações diretas
para diminuir os acidentes ocorridos no
trânsito em todo estado de São Paulo.

Recentemente, o conselho lançou no Palácio
dos Bandeirantes, em São Paulo, o livro “Todos
por um trânsito mais seguro - 1° Fórum Paulista
de Prevenção de Acidentes de Trânsito e Transportes”. O evento contou com a presença do
governador Geraldo Alckmin, do secretário de
Logística e Transportes, Saulo de Castro Abreu
Filho, do secretario de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, o Secretário Executivo do CEDATT Dr. Fábio Racy, entre outros.
O SindimotoSP teve o convite oficializado
no Diário Oficial de 22 de março de 2012 e
agora passa a fazer parte do corpo consultativo
e assessoramento para discutir e propor soluções que visem a diminuição dos acidentes no
trânsito, principalmente com motociclistas que
tem aumentado a cada ano.

Sobre o Cedatt
Regido pelo DECRETO ESTADUAL nº 48.981
de 24/9/2004, o Cedatt (Conselho Estadual
para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e
Transporte) é um conselho composto por 35
membros, entre secretarias estaduais e associações setoriais ligadas ao setor de trânsito e
transportes. Pioneiro no Brasil, o Conselho foi
formado para discutir ações e estratégias coletivas de redução de acidentes e vítimas no
trânsito, analisar os dados estatísticos sobre
acidentes e integrar as estruturas de transporte rodoviário e urbano, entre outros objetivos. Atualmente o Presidente é o Secretário
Dr. Saulo de Castro Abreu Filho e o Secretário
Executivo é o Dr. Fábio Racy, representante da
ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina
de Tráfego.

O Governador Alckmin recebeu o
SindimotoSP em café da manhã para
ouvir sugestões para melhorar a categoria.

conjunto para o setor de duas rodas.

Gil (SindimotoSP), Kelen Amorin (Ministério das Cidades),
Rodrigo (DNP) e Queiroz (Ass. Dep. Fed. Aline Correa)

O Ministério das Cidades e o Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran) tem novas peças
publicitárias sendo veiculadas nos meios de comunicação. A ação faz parte do PARADA – Pacto
Nacional pela Redução de Acidentes, que conta com o apoio e a participação de entidades,
empresas, governo e sociedade. A campanha
lançada em janeiro visa estimular a atitude responsável de motociclistas e motoristas com o
crescimento da frota de motos no país.
O mercado nacional cresceu 705% nas vendas de motocicletas em 16 anos. De acordo com
a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas e Similares
– ABRACICLO, enquanto em 1994 foram comercializadas 127.395 unidades, esse número, em
2011, chegou a 1,94 milhão.
O aumento no número de acidentes de trân-

sito acompanhou o aumento da frota. Segundo o
Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, entre 2002 e 2010 o número total
de óbitos por acidentes com transporte terrestre cresceu 24%: passou de 32.753 para 40.610
mortes. Do total de vítimas fatais neste ano, 25%
delas envolveram-se em ocorrências com motocicletas.
Com o slogan “Moto. É preciso saber usar. É
preciso respeitar.”, a campanha do Ministério das
Cidades incentiva um comportamento pacífico
e responsável dos motociclistas e motoristas no
trânsito. A segurança destes condutores depende,
principalmente, do respeito às leis de trânsito, do
uso de equipamentos de segurança e de ações
responsáveis para que todos tenham seu espaço
no trânsito.
Parada Pela Vida – Estas iniciativas fazem parte do PARADA – Pacto Nacional pela Redução de
Acidentes no Trânsito e está enquadrada na meta
firmada com a OMS – Organização Mundial da
Saúde. Preconizada pela Assembléia Geral das
Nações Unidas para a Década de Ações para a
Segurança no Trânsito (2011–2020), a meta prevê
uma redução em até 50% das mortes ocasionadas pela violência no trânsito nos próximos 10
anos. Clique aqui para acessar o site da campanha Parada Pela Vida.

Senado debaterá em audiência pública acidentes
envolvendo motocicletas em todo Brasil
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou
requerimento da senadora Ana Amélia (PP-RS) para debater o aumento de acidentes com
motocicletas no Brasil, o que têm causado diversas mortes e lotado hospitais e centros de
reabilitação. O evento será realizado em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e tem
como objetivo maior encontrar alternativas para
minimizar o problema. “Esse é um problema
muito grave que está matando mais que muitas
doenças”, disse Ana Amélia.
Uma pesquisa realizada na última década revelou que 65 mil pessoas morreram vítimas de
acidentes com moto. O estudo mostrou que desde 2007, motos matam mais do que carros. Em
2009, as mortes de motociclistas ultrapassaram
as de pedestres e alcançaram o topo do ranking
de mortes por acidentes - de qualquer tipo, não
só de trânsito. Já em 2010, foram 10.134 óbitos

relacionados
a
motociclistas.
Na audiência
serão
convidados, para discutir
alternativas sobre o tema, o diretor da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet),
Dirceu Rodrigues Alves Júnior; o presidente da
Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e
Similares (Abraciclo), Roberto Yoshio Akiyama;
o diretor-presidente da Seguradora Líder, responsável pela administração do Seguro DPVAT,
Ricardo Xavier; e o presidente do Sindicato dos
Motociclistas de São Paulo e região (SindimotoSP), Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, entre
outros.

Ministério do Trabalho e Emprego recebe
representantes do setor de motofrete
O SindimotoSP retomou as conversações com
o Ministério do Trabalho e Emprego para reivindicar mais atenção a classe dos motofretistas.
Na capital federal, o sindicato que representa os
profissionais do setor em São Paulo e região, foi
recebido pela coordenadora Geral de Gestão Operacional do Codefat - SPPE, Suely Barrozo Lopes.
O órgão é ligado diretamente ao Ministério do
Trabalho e Emprego que tem, atualmente como
chefe da pasta, Paulo Roberto dos Santos Pinto.
Na reunião, o SindimotoSP pediu que seguisse
adiante projeto que traga recursos federais para
os trabalhadores do setor como linha de finan-

ciamento federal, cursos de qualificação
de mão de obra para
geração de emprego
com CBO.
Na ocasião conversou-se também sobra
o projeto que poderá
dar aos motofretistas
o direito de receberem um adicional de insalubridade e de como
isso, além de outros fatores poderiam contribuir
para à aposentadoria do profissional.
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Motos representam 65% das indenizações de acidentes de trânsito em 2011
Jovens de 18 a 34 anos e casos de invalidez
lideram estatísticas do DPVAT
No ano de 2011, 366.356 pessoas receberam o Seguro DPVAT no
Brasil, totalizando mais de R$2,287
bilhões pagos. Criado em 1974 para
indenizar vítimas de acidentes de
trânsito em casos de morte, invalidez permanente e reembolso de
despesas médicas, no ano passado o seguro bateu recorde de indenizações pagas, um aumento de
45% em relação ao ano de 2010.
Dos acidentes indenizados, mais de
65% envolveram motocicletas.
Na análise da Seguradora Líder
DPVAT, administradora do Seguro,
o crescimento da frota de motocicletas tem contribuído para o crescimento do número de acidentes.
“O motociclista é muito suscetível a
danos devido à sua posição de exposição no veículo. Qualquer batida, que para um motorista de carro
resultaria em um dano pequeno,
é capaz de deixar um motociclista
com alguma sequela”, aponta Ricardo Xavier, diretor-presidente da Seguradora. Em 2011, considerando
os casos de invalidez permanente,
os acidentes com motocicleta representaram 72% das indenizações
no período.
Chama atenção também o fato

de que mais de 51% dos acidentados estarem na faixa de 18 a 34
anos, justamente onde se concentra
a maior parte da população economicamente ativa do país. Outro fato
alarmante é o crescimento de 58%
dos casos de invalidez permanente em relação ao ano anterior. Em
2011 foram pagas, ao todo, 239.738
indenizações por esse tipo de dano.
Para a administradora do Seguro DPVAT, o aumento expressivo do
número de indenizações é resultado de uma combinação de fatores.
“Temos trabalhado para que cada
vez mais cidadãos tenham acesso
ao Seguro DPVAT, por isso estamos
investindo em divulgação e na abertura de novos pontos de atendimento, principalmente através de parceiros. Só em 2011, o sistema ganhou
900 novos pontos de atendimento
oficiais. Além disso, a imprudência
no trânsito, como a combinação de
álcool e direção, alta velocidade e a
falta do uso do cinto de segurança
nas estradas, tem causados acidentes cada vez mais graves”, aponta
Ricardo Xavier. Em 2011, o Seguro
DPVAT também ganhou perfis oficiais no Twitter e Facebook , onde já
tem mais de 17 mil fãs.

Tomador de serviço deve se ajustar
à Responsabilidade Solidária

As empresas que contratam serviços de motofrete devem estar
atentas as irregularidades cometidas por motofretistas e empresas
de motofrete que estão em desacordo com as Leis 12009 (Federal)
e 14491 (Municipal) se não quiserem ter dor de cabeça.
É que uma campanha do Governo Federal, Ministério das Cidades,
Ministério do Trabalho, CEF e entidades como o SindimotoSP, UGT, Assohonda, Abraciclo entre outras, está
orientado sobre à responsabilidade
solidária que os tomadores são enquadrados caso ocorra acidentes com
o profissional que contratarem.
A empresa que empregar ou firmar contrato em desconformidade
com o previsto nos incisos da Lei Federal 12009 estará sujeita à sanção
da multa prevista no art. 201 da CLT,
além da responsabilidade civil solidária por eventuais danos que forem
comprovados.
O responsável solidário é aquele que tem a obrigação de reparar o
dano da mesma forma que o causa-

dor. Portanto, de acordo com a nova
lei, caso o motoboy cause algum dano
a terceiro e não tenha condições de
reparar este dano, a empresa que o
contratou estará obrigada a fazer esta
reparação.
À campanha, entre outras informações, orienta o contratante pedir
para as empresas de motofrete o Termo de Credenciamento, verificar se
os funcionários estão registrados em
carteira com o CBO 5191-10, solicitar
comprovantes atualizados de recolhimento do FGTS, INSS e outros, se
o motofretista já realizou o Curso de
30 Horas do Contran (obrigatório) e
se a motocicleta já está com a placa
vermelha, se a empresa tem certificações de qualidade do setor como o
Selo Trânsito Seguro da CET etc.

Segurança a toda prova
Há 45 anos, a Ledan fabrica equipamentos de proteção individual (EPI) e
acessórios para solda. Ela é pioneira em
seu segmento de atuação e está sempre preocupada em inovar, sem deixar
de lado, valores como a qualidade na
produção.
Assim sendo, o colete de segurança

produzido pela empresa para o motofretista é confeccionado em tecido 100%
poliamida (Cordura) de alta resistência,
tem costuras em material da mesma
composição do tecido e faixas refletivas
conforme padrão DENATRAN. O colete
atende as normas do Inmetro. A própria
CET adquiriu um lote de coletes.

Ao todo, 58.134 pessoas receberam indenização por morte no período. Outras 68.484 pessoas também
receberam reembolso de despesas
médicas em 2011. Levando em conta que os acidentados tem um prazo de até três anos para solicitar o
benefício do Seguro DPVAT, esses
números ainda podem aumentar,
tendo em vista que para acidentes
ocorridos a partir de 2009 ainda
cabe solicitação de indenização.
As estatísticas apontam ainda que
em cerca de 77% dos casos envolvendo todos as categorias de veículo
e diversos tipos dano, a vítima é homem, sendo, na maioria das vezes,
o próprio motorista. Considerando
as indenizações pagas por Região,
as estatísticas apresentam particularidades em cada parte do país. No
Sudeste foi registrado o maior número de casos de acidentes de trânsito que causaram morte. Ao todo,
38% das indenizações resultantes
de ocorrências fatais foram destinados a vítimas da Região. Já no Nordeste estão concentrados 30% dos
casos de indenização por invalidez
permanente e, no Sul, o maior número de reembolsos por despesas
médicas – 43%.

Sobre o Seguro DPVAT
No Brasil, todo o cidadão que sofre um acidente de trânsito tem di-

reito ao Seguro DPVAT. As situações
indenizadas são: morte (R$ 13.500)
ou invalidez permanente (até R$
13.500, dependendo do tipo de invalidez), e reembolso de despesas
médicas (até R$2.700). O próprio
acidentado ou herdeiro pode dar
entrada no pedido de indenização e/ou de reembolso do Seguro
DPVAT, não sendo necessário o auxílio de intermediários ou advogados,
já que o procedimento é simples e
gratuito. Basta juntar a documentação necessária e levar ao ponto
de atendimento mais próximo. Os
recursos do Seguro são financiados
pelos proprietários de veículos, por
meio de pagamento anual. Do total
arrecadado, 45% são repassados ao
Ministério da Saúde, para custeio
do atendimento médico-hospitalar
às vítimas de acidentes de trânsito em todo país. 5% são repassados ao Ministério das Cidades, para
aplicação exclusiva em programas
destinados à prevenção de acidentes de trânsito. Os demais 50% são
voltados para o pagamento das indenizações.

Serviço
SAC DPVAT: 0800 022 12 04
Horário de funcionamento:
Todos os dias.
Site DPVAT :
www.dpvatsegurodotransito.com.br

