Diminui número
de mortes de
motociclistas no
município de São Paulo.

Cedatt pede mudanças
no Código Brasileiro de
Trânsito em relação a
motociclistas.
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Senado pretende criar
Lei Federal para
motofaixa e seguir
exemplo do Estado de SP.
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Financiamento para
motofretista sobe para R$ 6 mil
Esssa é uma conquista do SindimotoSP
para a categoria. Estão disponíveis
R$ 9,2 milhões para empréstimos.
O Banco do Povo Paulista está financiando essa
motocicleta específica para
o trabalho de motofrete
com juros de 0,5% ao mês,
valores esses bem abaixo
do que as concessionárias e financeiras estão
praticando atualmente. Uma agência do Banco
do Povo Paulista está instalada dentro do SindimotoSP para facilitar a vida dos motofretistas. Lá
eles recebem todas as orientações e relação dos
documentos para pré-cadastro. Mais informações
podem ser obtidas no telefone 5093-9664 de segunda à sexta-feira das 8h30 às 16hs. O endereço do SindimotoSP é Rua Dr Eurico Rangel, 40
– Brooklin Novo / SP.

Página 3

Haddad na
prefeitura
Página 2

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

SindimotoSP divulga Convenções
Coletivas fechadas com os setores do
motofrete Dia, Delivery, Jornal
e Revista e das pequenas e
médias empresas de São Paulo.
Segundo o sindicato, mais de 200
mil trabalhadores se beneficiarão
dos acordos coletivos. Neles
estão inclusos vale-refeição,
convênios médicos, odontológicos,
seguro de vida, aluguel da moto,
cestas-básicas, hora-ponto entre
outros benefícios. Quem estiver
recebendo menos que os valores
mencionados na reportagem deve
entrar em contato imediatamente
com o SindimotoSP, que entrará
em contato com à empresa para
averiguar o que está acontecendo.

Agora motofretista pode retirar até
R$ 6 mil. Aumento foi de 20% e pode
ser usado também para aquisição de
itens de segurança. Liberação do crédito
pode sair em até 2 dias.

SP investirá R$ 85 milhões
em educação para o trânsito

Página 04

MotoChek-Up: maior
programa de avaliação
de motos recebe quase
2 mil pessoas.

Página 2

SindimotoSP pede alteração das
multas aplicadas para viseiras abertas
De acordo com a Resolução 203/06 do Artigo 03 - Inciso 03 do CBT, elas devem estar abaixadas. Caso não, o condutor está cometendo
infração gravíssima com penalidade de 7 pontos, multa de R$ 191,54 e suspensão do direito
de dirigir, além de ter a CNH recolhida. E para
demonstrar a grande indignação e revolta dos
motofretistas e motociclistas em geral em relação ao fato, o SindimotoSP encaminhou ofício
para Júlio Ferraz Arcoverde, presidente do Contran e diretor Geral do Denatran, em Brasília.
A reivindicação é para que seja alterada a
penalidade para infração leve, com penalidade
de 3 pontos e multa de R$ 53,20 por entenderem que este fato não traz sério risco de acidentes no trânsito, de acordo com os seguintes

motivos: os motofretistas necessitam de sua
CNH porque é ferramenta de trabalho e necessária para realização do Curso de 30 horas; a
viseira do capacete é um acessório que tem a
função de proteção e entrada de ar; há vários
modelos de capacetes homologados pelo Inmetro em que a queixeira do capacete sobe e
desce, não existe pesquisa que aponta viseira levantada como causador dos acidentes e,
ainda, autoridades e agentes de trânsito que
trafegam com a viseira levantada. “Não somos
contra a punição, mas sim, contra o grau da
penalidade”, diz Gilberto Almeida dos Santos,
o Gil, presidente do SindimotoSP. Segundo Gil,
uma reunião será marcada para tratar especificamente desse assunto.

Centro de Apoio ao Motofretista divulga
documentos para regularização do motofrete
Página 5
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SindimotoSP divulga Convenções Coletivas

Sedersp e SindimotoSP

Diretorias do Sinhores e SindimotoSP

O setor de motofrete em São Paulo está definitivamente andando a passos largos. Desde que a diretoria presidida por Gilberto Almeida dos Santos,
o Gil assumiu, os motofretistas tiveram aumentos
reais e melhora na qualidade de vida. Nas convenções fechadas com os sindicatos patronais do
setor profissional de duas rodas, o SindimotoSP
não só conseguiu ganhos no salário, como incluiu
diversos benefícios, entre eles, plano de saúde,
odontológico, cesta básica, aluguel da moto etc.
Para se ter uma ideia, o setor motofrete Dia, em
maio teve no piso salarial reajuste de 7,666%, passando o piso mínimo para R$ 900,00. Porcentagem
essa que ficou acima da inflação e, ainda, maior
do que muitas categorias profissionais como os
metroviários, por exemplo, que receberam 6,17%.
Assim, os motofretistas tiveram os valores também
reajustados da hora-ponto, que passou para R$

Diretorias do Sindimoto SP e Sedijore

6,52, o vale Refeição para R$ 9,50, a cesta básica
para R$ 50,00 e o aluguel da moto para R$ 451,25.
Já os motofretistas que entregam lanches, pizzas, marmitas etc, receberam R$ 741,30 de piso
salarial, R$ 9,00 de vale-alimentação e subsídio de
até R$ 75,00 no custeio de um plano de saúde
(o trabalhador só pagará a diferença do total do
plano se for o caso). No caso do aluguel da moto,
se contratado mensal o trabalhador terá fixo de R$
315,00 por mês + R$ 1,05 por entrega, porém, se
for contrato por hora, receberá fixo de R$ 10,50
por dia + R$ 1,05 por entrega.
Para os trabalhadores do setor Jornal e Revista,
os reajustes foram: R$ 800,00 de piso salarial para
contrato de 200 horas de trabalho mensais. Caso
o profissional rode até 30 Km por dia, receberá de
aluguel da moto R$ 129,90, até 60 km R$ 220,80,
até 120 km R$ 443,10, até 150 km R$ 508,80, até

SindimotoSP e Simpi

200 km R$ 627,90, excedendo esse limite de kilometragem, terá acrescentado no pagamento mais
R$ 0,62 em cada kilometro a mais. O entregador
de revistas e jornais motorizado ainda terá R$ 8,00
de vale alimentação e R$ 40,00 de cesta básica.
As empresas desse setor ainda forneceram plano
odontológico gratuito ao trabalhador.
O SindimotoSP também fechou acordo coletivo
com o Sindicato das Pequenas e Médias Empresas de São Paulo, chamado de setor Diferenciado. Agora, a categoria profissional que trabalha
para empresários que não são do motofrete terão
os seguintes valores em seus recebimentos: R$
943,25 de salário, R$ 15,00 de vale alimentação,
cesta básica de R$ 60,00, convênio médico subsidiado em até R$ 100,00 e aluguel da moto em té
120 km por dia ou 2.520 Km por mês no valor de
R$ 421,73.

Senado Federal realiza 2ª Audiência Pública para motociclistas
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) começou
a discutir o assunto em maio, com a primeira audiência, a partir da iniciativa da senadora Ana Amélia
(PP-RS), preocupada com a situação dos motociclistas. A deficiência no processo de habilitação de
motociclistas, o excesso de velocidade, a fadiga resultante de longas jornadas de trabalho, além do
consumo de álcool e drogas e a desatenção ao

Editorial
Ainda que, o início das aulas dos CFC´s
e outras instituições não tenha começado,
em relação ao Curso de 30 Horas, os motofretistas estão desacreditados que em
fevereiro de 2013 a fiscalização de fato
acontecerá. Percebemos que há um desinteresse geral da parte dos profissionais e
queremos que isso mude. Uma categoria
só pode ser respeitada se for qualificada.
Faça o curso e exija das autoridades mais
locais para fazê-lo. As eleições podem até
ter passado, mas se você não cobrar atitudes dos políticos, eles procurarão você só
na próxima.

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: 5049-0442
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

conduzir a moto, foram apontados como principais
causas de acidentes abordados naquela ocasião.
Já na segunda oportunidade, que ocorreu no auditório Petrônio Portela, o evento foi dividido em
dois momentos. O primeiro destinou-se a debater
a legislação, fiscalização e política de segurança enquanto que, no segundo a saúde, o processo de
habilitação dos condutores e as questões socioe-

ducativas fizeram-se presentes. “O Brasil precisa
sensibilizar-se para essa questão, porque todo dia
morre pelo menos um profissional só em São Paulo. É preciso providências e esforço conjunto de todos os poderes públicos, além da sociedade para
mudar isso”, disse Gilberto Almeida dos Santos, o
Gil, presidente do SindimotoSP que participou das
duas audiências à convite da própria senadora.

Haddad leva prefeitura em São Paulo
Fernando Haddad, do
PT, teve 55,57% dos votos. José Serra, do PSDB,
44,43%. “Para quem
não imprimiu, imprimao
nosso plano de governo e cobrem todo dia a
execução daquele plano
que vocês ajudaram a
construir”, disse Haddad.
Dias antes da decisão ganha nas urnas, o
SindimotoSP entregou documento oficial para
o até então candidato, Fernando Haddad, contendo uma série de reivindicações para o setor
profissional de duas rodas na cidade de São
Paulo, entre elas, a criação de mais motofaixas,

campanhas de orientação da Regulamentação,
o desenvolvimento do Programa de Proteção
ao Motociclista, em continuidade a Década de
Segurança 2011-2020, linha de financiamento
para motocicleta padrão através da SÃO PAULO
CONFIA, Participação do Sindimotosp no Conselho do Fundo Municipal de Desenvolvimento do
Trânsito, Criação do departamento de duas rodas dentro da CET e do departamento de motofrete no DTP/SMT, mais Investimentos na qualificação da categoria através do curso de 30 horas
gratuito e Isenção de taxas municipais em prol
da Regulamentação.
O SindimotoSP ainda pediu que se abrisse um
canal de comunicação direta com à prefeitura
como tinha com a gestão anterior.

Diminui número de mortes de motociclistas
O número de motociclistas mortos no trânsito
de São Paulo nos primeiros oito meses deste ano
caiu para 282 casos em relação a 2011. A queda
foi de 22,5% no mesmo período. A diminuição do
índice segundo especialistas, deve-se a fiscalização da velocidade das motos. Em pelo menos 65
pontos da cidade, agentes da CET (Companhia de
Engenharia de Tráfego) passaram a monitorar a
velocidade das motos com um radar portátil. Até

então, eles escapavam da fiscalização circulando
fora das faixas de rolamento.
De acordo com os dados da CET, somente em
março deste ano as mortes de motociclistas foram maiores que nos meses de 2011: 44 contra 35. As motos representam cerca de 13% do
total da frota de São Paulo, com o número de
emplacamentos chegando a 957.034 até o mês
passado
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SP investirá R$ 85 milhões
em educação para o trânsito
O anúncio do investimento foi no Palácio dos Bandeirantes e incluiu quatro
medidas para fortalecer a segurança no trânsito do Estado paulista.
ária é uma parceria entre as secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Casa Civil,
Desenvolvimento Metropolitano, Transporte Metropolitano, Educação, Saúde, Direitos da Pessoa
com Deficiência, Transporte e Logística, Justiça e
Defesa da Cidadania, Fazenda, Segurança Pública, incluindo organismos como Cedatt, Polícias
Civil, Militar e Técnico Científica, além do DER.

Parceria entre Detran.SP e Fapesp

O governador Geraldo Alckmin anunciou durante a abertura da Semana Nacional de Trânsito, que
ocorreu no final de setembro, investimento de R$
85 milhões em educação para o trânsito no Estado
de São Paulo. O fato se deu na tentativa de diminuir o alto número de acidentes envolvendo, principalmente, motociclistas. Quatro medidas básicas
foram destacadas para ampliar a segurança no
trânsito: pesquisa junto com a Fapesp, educação
para o trânsito, conscientização desde criança para
os problemas do trânsito e a criação do Comitê
Paulista, reunindo onze secretarias de Estado para
coordenar e gerenciar esse trabalho.
O Comitê Paulista de Ações para Segurança Vi-

A parceria entre o Detran.SP e a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) servirá para o fomento de uma nova linha
de pesquisa voltada especificamente ao trânsito,
com investimento de R$ 20 milhões “para pagar
bolsas para mestres e doutores fazerem pesquisa
naquilo que diz respeito ao trânsito”, explica Semeghini. O programa abrangerá áreas prioritárias
como direito e legislação, educação, infraestrutura e segurança viária, urbanismo e mobilidade,
economia, saúde, dentre outras.

Curso de Conscientização no Trânsito
Desenvolvido pela Polícia Militar, em parceria
com o Detran.SP e a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o Curso de Conscientização no Trânsito aborda temas como direção
defensiva, legislação, relacionamento no trânsito
e primeiros socorros de uma forma moderna e

Cedatt pede mudanças no CBT
Em reuniões para buscar melhorias no trânsito paulista, conselho
que reúne várias entidades públicas e particulares faz sugestões
de alterações nas leis do Código de Trânsito Brasileiro
Da última vez que estiveram
juntos, os participantes do Conselho Estadual para a Diminuição
dos Acidentes de Trânsito e Transportes (Cedatt), fizeram um balanço sobre a atuação da instituição
frente ao projeto Década de Ação
para a Segurança no Trânsito 2010
– 2020 da ONU, cujo objetivos são
segurança na mobilidade, melhora
na infraestrutura, veículos, conscientização de usuários do sistema viário, respostas rápidas após
acidentes, educação, fiscalização e
comunicação de forma integrada.
Na ocasião houve também apresentação do plano de trabalho do
GT Motocicletas.
Segundo o Cedatt, a frota de
motocicletas cresceu mais de 3
vezes nos últimos dez anos e proporcionou inclusão social. Nesse
contexto, predomina o usuário de
motocicleta de baixa cilindrada e
há necessidade urgente de políticas voltadas a segurança desse
usuário. O conselho acredita que
medidas punitivas não resolverão
e só estigmatizarão o motociclista.
O desafio é promover mudança de
comportamento.

Ceddat age e coloca várias
ações em andamento
Não basta só falar, é preciso ação.
Assim, o Cedatt tem firmado parcerias
para minimizar os acidentes envolvendo motos. Entre elas, tem incentivado fabricantes realizar workshops
de segurança. Firmou parceria com
o Hospital das Clínicas para apurar
as reais causas dos acidentes e com
a Artesp e Abraciclo para melhorar a
passagem dos motociclistas nas praças de pedágio. Ainda com a Abraciclo, apóia o Moto Check-up que já
realizou 16 edições, a última em Brasília. Aumentar e difundir os centros
de treinamento também estão nos
objetivos: já são 93 e mais de 340 mil
pessoas treinadas.
O Cedatt ainda quer simuladores
de motocicletas nos CfCs – além de
requalificação dos instrutores, mais
radares portáteis para fiscalizar motocicletas, mais estacionamentos exclusivos para motofretistas, cursos de
pilotagem segura, entre outras ações.
O grupo de trabalho do Cedatt
ainda sugeriu as seguintes propostas: mudar processo de habilitação e
aumentar a fiscalização na segurança
veicular e viária.

dinâmica. Realizada por meio de plataformas de
ensino à distância, pela internet, a formação tem
oito horas e beneficiará 40 mil condutores até o
final deste ano.

Escola Pública de Trânsito
A instituição promoverá, com investimento de
R$ 15 milhões, cursos de formação para condutores, parceiros, profissionais de trânsito, além de
servidores públicos.
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Senado pretende criar Lei Federal para motofaixa

O projeto de Lei Federal 346, do senador Jorge Viana pretende alterar a Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para dispor sobre a implantação de faixa ou pista exclusiva para motocicletas em vias de grande circulação
e fixar as velocidades máximas permitidas para esse
tipo de veículo. Às Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabem
à última decisão terminativa. A matéria ainda poderá
receber emendas por um período de cinco dias úteis
perante a primeira comissão, após sua publicação e
distribuição em avulsos.
Segundo o senador, o crescimento econômico do

Brasil nos últimos anos ampliou o acesso a compra
de motocicletas que aumentou 491%.
“Infelizmente, o crescimento da frota de veículos
veio acompanhado de um aumento vertiginoso do
número de acidentes de trânsito, principalmente daqueles envolvendo motocicletas. Nesse segmento
específico, os acidentes fatais cresceram 610% entre
1998 e 2010”, disse Viana.
As estatísticas mais alarmantes vêm das regiões
Norte e Nordeste do País. No Estado do Acre, por
exemplo, a frota de motocicletas, que era de
apenas 11 mil em 2000, ultrapassou a marca dos
70 mil veículos em 2011, superando, inclusive, o número de automóveis. Não por acaso, quase metade
(57,5%) dos acidentes de trânsito com morte têm a
participação de motocicletas.
Acrescente-se a isso um dado lamentável: do
total de pessoas mortas em acidentes, 80% têm
entre 15 e 39 anos de idade, o que significa que a
juventude é, de longe, o grupo populacional mais
atingido pela violência no trânsito.
Não menos preocupantes são os impactos dos acidentes nos custos do sistema público de saúde. Em

2010, o SUS contabilizou um gasto de R$ 187 milhões
por Acidentes em Transporte Terrestre (ATT), nos
quais os motociclistas se destacam como o grupo majoritário no total de internações hospitalares realizadas.
Apenas no atendimento a esse grupo, o SUS empenhou
R$ 85,5 milhões – mais de 45%, portanto, do gasto total
contabilizado na rubrica naquele ano. “Estas são múltiplas facetas do grande desafio que o poder público e a
sociedade brasileira de modo geral precisam enfrentar
em prol da segurança no trânsito”, acrescentou o parlamentar que vê a necessidade de importantes aperfeiçoamentos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Assim, a proposta legislativa que apresenta reforça a
competência dos órgãos e entidades executivos de
trânsito municipais para estabelecer esquemas especiais de circulação e de controle de tráfego com vistas à
melhoria da segurança do trânsito, explicitando a atribuição de implantar faixas ou pistas para uso exclusivo de
motociclistas em vias de grande circulação, selecionadas
com base em critérios técnicos.
Agora, o projeto aguarda designação do Relator da
Comissão, pois não foram oferecidas emendas no prazo
regimental.

Prazo para realizar Curso 30 Horas está acabando
Exigência da Lei Federal 12009 desde junho de ainda não fez precisa “correr” para se inscrever.
2009, o Curso 30 horas do Contran teria fiscalizaO candidato precisa ter completado 21 anos,
ção iniciada em 4 de agosto de 2012, mas a pro- estar habilitado há dois anos na categoria A e não
cura, maior que a oferta de vagas, fez com que estar cumprindo pena de suspensão do direito de
apenas 10% da categoria, estimada em mais de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilita200 mil só em São Paulo, realizasse a tempo a de- ção (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem
terminação do Governo Federal. Assim, o próprio como estar impedido judicialmente de exercer
Contran adiou a fiscalização, a pedido do Sindimo- seus direitos. A carga horária é de 30 horas-aula.
toSP, para que os profissionais pudessem realizar
Para realizar a inscrição é necessário levar uma
o curso. Agora, o prazo máximo será 4 feverei- foto 2×2 colorida e recente, certidão original de
ro de 2013. Depois disso, a Polícia Militar poderá prontuário do Detran para fins de direito (retirar no
multar o motofretista e apreender à motocicleta Ciretran da cidade onde foi emitida a CNH ou no
por exercício ilegal da profissão. Por isso, quem Poupatempo), cópia da CNH e certidão original de
Arquivo: AFM-HON-VIVER 41X275-90029-016. indd Pasta: 4110

|

AFM-HON-VIVER 41X275-90029-016.indd 1

distribuição criminal (retirada no fórum da cidade
onde foi emitida a CNH). Em seguida, matricular-se em uma instituição de ensino credenciada pelo
Detran.SP, apresentando os documentos listados.
Na capital, as unidades do Sest-Senat para o
curso são: Fernão Dias / telefone 2983-2332; Parque Novo Mundo / telefones 2959-6681 e 20078840; Vila Jaguara / telefone 3621-4500; Guarulhos / telefones 2431-1347 e 2229-2929; Osasco /
telefones 3682-0976 e 3683-0687 e Santo André
/ telefone 4977-9999 /4977-9991. A CET também
ministra os cursos e as informações podem ser obtidas pelo telefone 3871-8730 e 3871-8610.

5/28/12 6:55 PM
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Centro de Apoio ao Motofretista divulga
documentos para regularização do motofrete
Comprovante de pagamento dos preços públicos
(DAMSP) relativos à taxa de cadastramento de
condutor (emitido pelo DTP após a entrega dos
documentos acima)

Comprovante de pagamento dos preços públicos (DAMSP) relativos à taxa de cadastramento
de condutor
Licença Motofrete Pessoa Física (placa vermelha) - CNH emitida na cidade São Paulo (os
dois abaixo coloque dentro de um único box)

Para a motocicleta

Para estar dentro da Lei Federal 12009, que regulamenta o motofrete em todo Brasil, é preciso
ter completado 21 anos; estar habilitado na categoria “A” no mínimo há 2 anos; não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir
devido à cassação da CNH decorrente de crime
de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos e, ainda, não possuir mandato de prisão contra si.
Porém, essa lei permite que cada município
crie algumas regras, desde que não desobedeça
as citadas. Assim, à cidade de São Paulo, pioneira
na regularização do motofrete, criou a Lei Municipal 14491 que exige o Condumoto e o Motofrete
(placa vermelha). Sem eles, não é permitido o
exercício da profissão.
Para ajudar os motofretistas regularizarem a situação, o SindimotoSP colocou à disposição uma
sub-sede, o Centro de Apoio ao Motofretista, que
auxilia em todo o processo para emissão dos documentos. Alguns inclusive, que podem ser obtidos via internet, o Centro tira gratuitamente. Após
o motofretista providenciar os documentos exigidos pela prefeitura de São Paulo, é só levar até
o Centro de Apoio que os funcionários do SindimotoSP providenciarão o Condumoto e, no caso
da Licença, conferem e orientam o profissional a
sequência da regularização.
As listas para você se regulamentar, conforme
a Lei Municipal 14.491 de 28/07/2007, Decreto
48.919 de 09/11/2007, você confere abaixo.

Ser original de fábrica; ter no máximo 8 anos,
excluído o de fabricação; possuir motor com
mínimo de 120 cc; e estar na cor branca. Caso
sua motocicleta não seja branca, você terá até
o mês de novembro de 2013 para adequar sua
motocicleta a essa exigência.

Para o motofretista
Cadastro Municipal de Condutores de Motocicleta – CONDUMOTO em validade (original e
cópia)

CONDUMOTO – CNH emitida em outros
municípios do estado de São Paulo
Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”
com no mínino 2 anos de expedição e alterada
para Motofretista (original e cópia)
Certidão de Distribuição Criminal na comarca da
capital (original) – Fórum de SP
Certidão de Execução Criminal na comarca da capital (original) – Fórum de SP
Certidão de Distribuição e Execução Criminal junto a Justiça Federal emitida pelo site www.jfsp.
jus.br (original)
Certidão de Prontuário da Habilitação para fins
de Direito expedido pelo Poupatempo ou Detran
(original)
Extrato de Pontuação de Condutor expedido pelo
Poupatempo ou Detran (original). Obs: solicitar
se a emissão da CNH tiver mais de 180 dias
Comprovante de endereço ou declaração (original e cópia)
Declaração que não está cumprindo pena
Duas fotos 2x2

Declaração comprobatória da regularidade junto ao Instituto Nacional Seguro Social (INSS),
caso o interessado não esteja registrado em
carteira profissional de trabalho, do contrário
apresentar carteira profissional de trabalho
(original e cópia das páginas foto/qualificação
civil/empresa que está registrado)
Apólice de seguro de vida complementar não
inferior a 3 vezes o valor do seguro obrigatório
(original e cópia)
Cadastro de Contribuinte Mobiliário para autônomos
Certificado de Registro do Veículo – CRV, em
nome do interessado (original e cópia)
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV (original e cópia)
Nota fiscal da motocicleta, se for 0 Km, expedida no máximo em 30 dias
Comprovantes de Multas Municipais (DSV/
DTP) vinculadas a motocicleta
Caso o condutor esteja registrado em carteira
profissional fica dispensado a apresentação do
Cadastro de Contribuinte Mobiliário – CCM
Comprovante de pagamento dos preços públicos (DAMSP) referente a taxa de cadastro de
licença.

CONDUMOTO – CNH emitida na cidade
São Paulo
Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”
com no mínino 2 anos de expedição e alterada
para Motofretista (original e cópia)
Certidão de Distribuição e Execução criminal junto a Justiça Federal emitida pelo site www.jfsp.
jus.br (original)
Comprovante de endereço ou declaração (original e cópia)
Duas fotos 2x2
Certidão de Distribuição Criminal na comarca da
capital (original) – Fórum de SP. Providenciar somente se a CNH for de outro município
Certidão de Execução Criminal na comarca da
capital (original) – Fórum de SP. Providenciar somente se a CNH for de outro município
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MotoCheck-Up Brasília: Freios Traseiros e Nível de Óleo
são Itens com Mais Necessidade de Manutenção
Maior programa de avaliação de motos e conscientização
de motociclistas recebeu mais de 1,5 mil participantes

A ABRACICLO - Associação
Brasileira dos Fabricantes de
Motocicletas,
Ciclomotores,
Motonetas, Bicicletas e Similares atraiu mais de 1,5 mil
motociclistas na 16ª edição do
MotoCheck-Up, realizada de 19
a 21 de setembro, em Brasília
– o primeiro na região Centro-Oeste. Durante o evento, promovido em comemoração à
Semana Nacional de Trânsito, a
entidade fez um levantamento
dos itens com mais necessidade de manutenção e detectou
que os freios traseiros (25%) e
o nível de óleo (22,7%) estão
em primeiro e segundo lugar,
respectivamente.
“O levantamento revela um
perfil da frota circulante de motocicletas em Brasília e cidades
satélites. Nesta edição, além
dos freios traseiros e dianteiros
(42%, somados), detectamos

falta de manutenção no que se refere ao nível de óleo e
isso nos chamou a atenção. Nos programas anteriores, a
média deste item era 9%”, analisa José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abraciclo.
Com relação ao perfil dos participantes do evento de
Brasília, o levantamento registrou que 96% eram homens, 32% com idade entre 31 a 40 anos, 28% tinham
de 11 a 20 anos de habilitação e 63% utilizavam o veículo para o trabalho. Do total de motocicletas avaliadas,

77% possuíam motor até 150 cm3.
A 16ª edição do MotoCheck-Up contou com o apoio
do Governo Federal, Ministério das Cidades, Denatran
(Departamento Nacional de Trânsito), Ministério da Saúde, Governo do Distrito Federal (GDF) e Sindmoto – DF;
e patrocínio das empresas Pirelli, Taurus, Levorin, Alba,
ASW, Daido, Revista Motociclismo, NGK e Porto Seguro.
Ao longo das 16 edições, cerca de 30 mil motociclistas já
participaram da ação.

