Medidas de segurança
para motoboy
evitam acidentes

Projeto de Lei 2865/2011 do deputado
federal Roberto Santiago, que dispõe
sobre a regulamentação da periculosidade
para motofretista e mototaxistas, está
sendo votada em Brasília

Plano que Resultou na Redução de
59% do Índice de Acidentes no Trânsito
na Espanha é Apresentado e Debatido
para Representantes do Setor Duas Rodas
em São Paulo
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Distribuição Gratuita

Fittipaldi recebe SindimotoSP

Instituto Motofrete inicia atividades e oferece
Curso 30 Horas do Contran gratuitamente
As inscrições também podem ser feitas no SindimotoSP.
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Convenções Coletivas
assinadas entre os
representantes legítimos da
categoria estão em vigor
O SindimotoSP, tendo como presidente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, negociou nos
últimos 5 anos com os representantes dos setores do motofrete Dia, Diferenciado, Delivery
e Jornais/Revista, aumentos salariais acima da
inflação, aumentando o ganho do trabalhador,
em termos de salário, em mais de 40%, tendo
como média, 8% ao ano. Em 2007 o salário era
de R$ 480, já no primeiro ano da gestão do Gil,
subiu para R$ 680.

O maior centro educacional de ensino do Brasil
para qualificação de motofretistas terá capacidade para formar 6 mil alunos por mês para o Curso 30 Horas do Contran. Por enquanto as aulas
teóricas serão apenas presenciais, mas em pouco
tempo estarão disponíveis também via internet.
Já o teste prático com a motocicleta será na pista
especialmente montada para as aulas práticas.

Fórum da região metropolitana de Campinas reúne
62 municípios para discutir regulamentação
Um dos mais importantes eventos voltados para
o motofrete de 2013 reuniu na Câmara dos Vereadores de Campinas, Detran, o SindimotoSP, a
deputada federal Aline Corrêa, a Policia Militar do
Estado de São Paulo, a Agemcap, a Secretaria de
Transportes de Campinas, o Banco do Povo Paulista, Antônio Sebastião, a secretária estadual de
Emprego e Relações do Trabalho, prefeitos, vereadores, sindicatos e autoridades, além de representantes de vários segmentos envolvidos com o
setor profissional de duas rodas. SindimotoSP teve
participação efetiva e representou os motofretistas
discursando sobre as necessidades do setor.

Fiscalização do
Motofrete vai
começar
Página 6

SindimotoSP e Sedersp reajustam valores do motofrete Dia.
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Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego de São Paulo
tem Medeiros como novo titular

Página 7

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”

DTP pretende intensificar
regulamentação do
motofrete

SindimotoSP e Simpi fecham convenção coletiva do setor das micros
e pequenas indústrias do tipo artesanal do Estado de São Paulo
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Instituto Motofrete inicia atividades e
oferece Curso 30 Horas do Contran gratuitamente

O Centro Educacional do Motociclismo Instituto Motofrete está de
portas abertas e oferecendo inscrição gratuita para o Curso de 30 Horas do Contran, que é obrigatório e
permite os profissionais do setor se
regularizar.
Com capacidade para atender 6
mil motofretistas por mês, o Instituto Motofrete terá aulas em vários
horários e dias da semana, bem
como um “intensivão” para aqueles
que não dispõem de mais tempo.
No espaço, além do curso teórico, uma pista para a parte prática
já está montada. Os motofretistas
podem fazer a inscrição gratuita diretamente na secretaria. O prédio
está na Rua Alberto Willo, 621 - Planalto Paulista / SP.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 5096.1819 /
5096.1779 / 5093.3473.

Horários dos cursos
Manhã: 7hs30 às 12hs
Tarde: 13hs às 17hs30
Noite: 18hs30 às 22hs30
OBS: são 5 aulas por dia durante 5 dias
Intensivo durante a semana e
no final de semana
Das 7hs30 às 17hs35
OBS: são 10 aulas durante 3 dias

Editorial
Os ventos no setor do motofrete sopram favoravelmente. Essa é
a conclusão que chegamos ao ver tanta coisa boa acontecendo ao
mesmo tempo. Fatos que nunca aconteceram de forma tão rápida,
agora anunciam novos tempos para essa categoria tão importante na
economia do País. O início da fiscalização em São Paulo está prestes
a acontecer, talvez com surpresas agradáveis como isenção de impostos, facilidade na emissão de documentos etc. No âmbito municipal,
o DTP, está estudando formas de acelerar o processo de emissão do
Condumoto e da Licença Motofrete. O Ministério do Trabalho promete
intensificar à fiscalização junto as empresas do setor para acabar com
a clandestinidade. E por aí vai. Nos parece que, enfim, tudo está colaborando para que de fato, motofretistas tenha não só seu trabalho devidamente reconhecido mas, também melhora na qualidade de vida.
Aguardemos juntos.

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Rodrigo Martins
Colaboradores: Abramoto / 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

Fittipaldi recebe SindimotoSP
O ex-campeão reconhece a importância do motofrete para a sociedade e
elogiou o trabalho do sindicato na categoria principalmente na implantação de
motofaixas para motociclistas.

Emerson Fittipaldi, representante
do programa Pacto Nacional Pela
Redução de Acidentes que lançou
a campanha “pela consciência no
trânsito“, recebeu em seu escritório Gilberto Almeida dos Santos, o
Gil - presidente do SindimotoSP e
Rodrigo Silva, consultor do Departamento Nacional de Padronização
(DNP), para assuntos referentes ao
motofrete. O programa foi lançado
pelo Ministério das Cidades e visa a

redução de acidentes
no trânsito. Fittipaldi
pediu informações sobre o setor e quis saber um pouco mais
sobre os motofretistas,
assim como legislação
e estatísticas.
Na reunião, o ex-piloto ficou impressionado com o trabalho desenvolvido em
pouco mais de 5 anos na gestão do
presidente Gil que deu não só rumo
para o movimento como uma identidade própria à categoria. “Parabéns
pelo empenho e dedicação à causa.
Isso, de fato faz a grande diferença”,
elogiou o bi-campeão de Fórmula I.
Ficou acertado que eles reunirão-se em outra ocasião para discutir
projetos voltados a redução de acidentes envolvendo motofretistas.
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Comando de Policiamento Rodoviário divulga
resultados da Operação Cavalo de Aço
Depois de um período de fiscalização mais rigorosa em relação ao trânsito do Estado de São Paulo, PM
divulga bons resultados com quedas em estatísticas de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas.
Seguindo alguns critérios técnicos que deram certo ao vigiar de perto os apressados e
imprudentes, como escolher previamente o local das averiguações, abordar os motociclistas
em lugares visíveis, proximidade de transportes públicos etc, o Comando de Policiamento
Rodoviário comemora bons resultados e divulgou estatísticas que mostraram sensível redução nos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas.
No comparativo entre o 1° quadrimestre de
2012 e o de 2013, os acidentes com vítimas diminuíram 8,66%, ou seja, enquanto 4.596 pessoas foram encaminhadas para hospitais como
vítimas de acidentes, em 2013, 4.198 deram
entrada em hospitais de todo Estado.
Redução de 12,12% de casos sem vítimas
também foi registrado. Nesse ano, 754 pessoas
saíram ilesas dos acidentes enquanto 858 disseram nada ter sofrido aos socorristas.
As vítimas leves também tiveram redução no
quadro: de 4.529 para 4.079 perfazendo 9,94%
do total. No caso das vítimas graves, a redução foi à maior do levantamento efetuado, e
também a mais comemorada, já que 14,20%
ou 1039, antes 1.211, também tiveram quadro

hospitalar diagnosticado como grave. As vítimas
fatais também diminuíram e passaram de 200
para 179 resultando em 10,50%.
Embriaguês também diminuiu mostrando
que, apenas 390 motociclistas foram enquadrados no Artigo 165 do Código Brasileiro de
Trânsito. Em 2011, 637 haviam sido multados e
tiveram suas motocicletas apreendidas, além de
“tomarem” pontuação na CNH. A redução aqui
chegou a quase 81%.

Operação Cavalo de Aço
tem reduzido acidentes com
motos e tirado das ruas quem
não poderia estar pilotando.
Ação da PM é bem vista por
especialistas e população
porque diminue a violência
no trânsito

Outros resultados da
Operação Cavalo de Aço
Resultado da Operação Cavalo de
Aço desenvolvida em todo o Estado
de São Paulo
11.790 pessoas foram abordadas
20 flagrantes
5 procurados capturados
5 flagrantes de Ato Infracional
4 criança/adolescentes apreendidos
6 armas de fogo apreendidas
4.123 veículos foram vistoriados
44 veículos localizados
7.419 motocicletas vistoriadas
225 motocicletas apreendidas
12.110 condutores abordados
365 condutores submetidos ao teste
de bafômetro

Fonte: Centro de Comunicação Social
da Polícia Militar
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DTP pretende intensificar
regulamentação do motofrete

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do
Estado de São Paulo tem Medeiros como novo titular

O Departamento de Transporte Público da cidade de São Paulo está
viabilizando várias ações para facilitar a emissão dos documentos
necessários para a padronização do setor.

Um dos mais representativos órgãos que representa o Ministério do
Trabalho e Emprego em São Paulo, agora tem como titular Luiz Antônio
de Medeiros Neto, que assumiu o posto recentemente.

Daniel Teles, diretor do DTP, está
trabalhando com à equipe do departamento para agilizar o processo
de regulamentação do motofrete no
município. Além disso, nos planos
do direto está fiscalização mais rígida em relação as empresas clandestinas de motofrete. Para isso, mensalmente está sendo publicada lista
no Diário Oficial da cidade de São
Paulo com o Termo de Credenciamento (TC) que a empresa precisa
ter para estar regularizada e apta em
fornecer o serviço de transportes por
meio de motocicleta. Tomadores de
serviço, segundo Teles, devem con-

sultar essa lista antes de contratar à
empresa, caso contrário responderá
solidariamente junto com a empresa
de motofrete ilegal, qualquer problema que acontecer com o motofretista, como acidentes, por exemplo. O
diretor do DTP também está notificando as empresas do setor para se
regularizarem. Por enquanto, isso
tem sido feito em caráter educativo
por tempo limitado, em breve, será
de forma punitiva com multas.
Em relação aos documentos, Daniel Teles está verificando juridicamente à possibilidade de otimizar os
serviços do DTP em um único espaço,
em que estariam o próprio DTP, Detran, CET, SPTrans, Ipen e Banco do
Brasil para que o profissional realize
tudo de uma vez. “Unificar os procedimentos é a melhor solução para
otimizar a emissão do Condumoto e
da Licença Motofrete, mas para isso,
é preciso verificar a possibilidade jurídica e ainda, aprovar junto à Câmara dos Vereadores, o orçamento para
esse fim”, finaliza Teles.

Medeiros, como é mais conhecido,
pretende intensificar os trabalhos da
secretaria, mas reconhece as dificuldades como carência de fiscais, infraestrutura e outros aspectos. A solução,
segundo o superintendente, é buscar
parcerias e formas simples para otimizar os trabalhos, além de melhorar,
com a fiscalização, o relacionamento
empregador / trabalhador.
Conhecedor como poucos sobre
o setor de motofrete, Medeiros diz
que combaterá à clandestinidade no
setor para que os profissionais realizem o trabalho com segurança e que
tenham seus direitos respeitados.
“Conheço o ótimo trabalho realizado
pelo SindimotoSP e, anteriormente
já desenvolvemos parceria para melhorar à vida do motofretista, agora,
numa reunião que devemos marcar
para breve, quero saber como está a
situação atual e ver o que é possível
realizar”, diz Medeiros.
Medeiros reconhece também que
muitos motofretistas estão em regime de escravidão devido à informa-

lidade e que algo precisa ser feito
com urgência. “Tem empresas do
setor que exploram e, quando o profissional sofre um acidente, o abandona deixando a responsabilidade
para o SUS. Isso tem que acabar”,
enfatiza o superintendente que ainda afirma estar disposto a receber os
verdadeiros representantes da categoria. “Tem muita gente dizendo ser
sindicato e está apenas interessada
no aspecto financeiro, meu desejo
é receber apenas quem de fato tem
trabalho, história e atitudes positivas
em prol da categoria”, finalizou.

Somente após a quitação de todas as parcelas do Seguro DPVAT é que você poderá licenciar o seu veículo.

Acesse nosso site, imprima os seus boletos
e pague em qualquer banco. Válido também
para vans, ônibus e micro-ônibus usados.
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SindimotoSP e Sedersp fecham
Convenção Coletiva 2013/2015
Sindicato consegue reajuste superior a inflação e ganha
queda de braço com empresários. Aumento do piso chegou
a 11,11% e mostra escala crescente desde 2008 de aumento
salarial real para motofretistas.
Depois de muita idas e vindas, o SindimotoSP fechou a nova convenção com o Sedersp e reajustou os valores do piso salarial e benefícios do
Setor Dia. Com esse aumento, desde que assumiu à presidência do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, obteve em 5 convenções,
média de 8% de aumento salarial para os profissionais do motofrete,
bem mais que muitas categorias como metroviários, professores estaduais e outros. Os ganhos finais para o motofretista contratado em regime
de CLT passa a ser de R$ 1.689,00 e, o trabalhador esporádico, que em
média fecha o relatório mensal com 400 pontos, pode levar para casa um
salário de R$ 2.948,00.
Acesse www.sindimotosp.com.br para mais informações sobre dissídio coletivo.

ANTES

COM O REAJUSTE

ÍNDICE REAJUSTE (em %)

Salário Motofretista

900,00

1.000.00

11,11

Salário Cicloboy

690,00

800,00

16

Valor do Ponto

6,52

6,82

4,6

Vale-refeição

9,50

10,00

5,26

Cesta-básica

50,00

50,00

-

Depreciação da moto

451,25

469,30

4

Depreciação da Bike

4,39/DIA

6,80/DIA

55

Setor Micro e Pequena Indústria
tem Convenção Coletiva fechada
Representante legítimo dos motofretistas em São Paulo, o
SindimotoSP fechou mais uma Convenção Coletiva com o SIMPI
– Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Tipo Artesanal
(micros, pequenas fábricas e outros) para os funcionários que
exercem o cargo de motofretista nesse setor.
A partir de 1º de maio de 2013 as empresas que possuem motofretistas
no segmento das micros e pequenas indústrias de São Paulo aplicarão sobre os salários reajuste de 7,2%. As empresas fornecerão aos trabalhadores
também vale alimentação no valor unitário de R$ 15,00 por dia trabalhado.
As empresas instituirão convênio médico em favor de seus empregados,
subsidiando o plano individual básico para cada empregado até o limite de
R$ 100,00. Já o plano odontológico é gratuito.
Acesse www.sindimotosp.com.br para mais informações.

MTE exige que contratante
de serviços de motofrete
também obedeçam à lei
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informa e orienta que os tomadores de serviços de motofretistas precisam verificar a legalidade da empresa de motofrete para não ter dores de cabeça, já que a Lei Federal 12009
co-responsabiliza o contratante em relação a qualquer acidente que venha
a acontecer com o profissional desse setor na prestação de serviço. Ao contratar à empresa é necessário fiscalizar a regularidade da contratação desses
profissionais pelos empresários do setor.
Em caso de acidente , lesão ou óbito de trabalhador, ou ainda, falta de
registro em Carteira de Trabalho, de pagamentos de salários, de contribuições sociais e de FGTS, o tomador é responsabilizado pela fiscalização do
Ministério do Trabalho e Emprego, podendo sofrer sanções judiciais.
Para verificar a legalidade da empresa, o tomador de serviço deve, entre
outras coisas, pedir o Termo de credenciamento (TC) da empresa prestadora no Departamento de Transportes Públicos da PMSP (DTP) e verificar sua
autenticidade
Também deve verificar se os motofretistas estão de acordo com à Lei
Federal 12009 que regulamenta o setor em todo Brasil e, no caso da cidade
de São Paulo, a Lei Municipal 14491.
Também é possível que, o tomador verifique se a empresa possui estrutura administrativa e operacional, está em dia com suas obrigações trabalhistas e recolhimentos fiscais e, dê preferência contratar empresas idôneas

CARGO

SALÁRIO ANTERIOR

CORREÇÃO

Mensageiro Motociclista

R$ 943,25

R$ 1.016,22

Mensageiro Ciclista

R$ 687,19

R$ 800,00

Setor Administrativo*

R$ 943,25

R$ 1.016,22

(*) apenas para empresas de Motofrete

Fiscalização do
Motofrete vai começar
Quase 5 anos depois da aprovação da Lei Federal 12.009, que regulamentou o motofrete e mototáxi em todo País, o governo paulista deverá
anunciar como será as regras para o exercício da profissão em breve.
Segundo à assessoria de imprensa estadual, um pacote com várias medidas, prazo, talvez isenções de impostos etc, estão sendo preparadas para
facilitar e incentivar à regulamentação por parte dos profissionais do setor.
A lei exige que o motofretista tenha 21 anos, seja habilitado na categoria
A no mínimo há 2 anos e não esteja cumprindo pena de suspensão do
direito de dirigir, nem tenha CNH cassada decorrente de crime de trânsito
ou esteja impedido judicialmente de exercer os direitos civis. O profissional
do setor também precisa realizar o Curso 30 horas do Contran que é considerado a porta de entrada para a Regulamentação.
Depois do curso, o motofretista deve solicitar 2ª via da CNH no Detran
de seu Estado e providenciar a placa vermelha através da Licença Motofrete. No caso da cidade de São Paulo, para trabalhar, o motofretista deve
tirar ainda o Condumoto.
Para ficar dentro da lei, também é preciso obedecer algumas exigências
em relação à motocicleta, entre elas, ser original de fábrica de qualquer
modelo e marca, ter no máximo 8 anos, motor acima de 120cc, cor branca,
faixas reflexivas, antena corta-pipa e protetor de pernas. No documento
da motocicleta ainda deve constar a titularidade espécie Cargo categoria
Aluguel
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Fórum da região metropolitana de Campinas reúne
62 municípios para discutir regulamentação
Encontro contou com a presença de prefeitos, vereadores, autoridades,
empresários e representantes da categoria, como o SindimotoSP, que tem
defendido a padronização do setor em todo Brasil.

O 2º Fórum Metropolitano para Regulamentação do Motofrete e Mototáxi foi realizado no fim
de maio, em Campinas, com apoio da deputada
federal Aline Corrêa (PP). Mais de 150 pessoas
ocuparam o plenário da Câmara Municipal vindas de diversas cidades do interior paulista.
Realizado pelo Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran/SP), o evento foi
palco de discussões sobre a regulamentação da
profissão de motofretista e mototaxista em virtude da resolução 410/2012, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), vinculado ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que
disciplina o setor.
Fizeram parte da mesa, além da própria deputada Aline Corrêa, o presidente do Detran, Daniel Annenberg, o comandante do Policiamento
do Interior 2, coronel Carlo Carvalho Júnior, a
diretora da Agemcap, Ester Viana, o secretário
de Transportes de Campinas, Sérgio Benassi, o
diretor executivo do Banco do Povo, Antônio Sebastião Teixeira Mendonça, Paulo César Baldan,
representando o secretário estadual de Emprego
e Relações do Trabalho, Carlos Ortiz e o presidente do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos
Santos, o Gil.
De acordo com o SindimotoSP, nas 62 cidades
de abrangência do Fórum, existem atualmente
62.127 motofretistas e 2.405 mototaxistas em
atividade. “É preciso união do poder público, empresários, profissionais e até sindicatos de classe
para que a regulamentação avance e se forme
uma categoria sólida, profissional”, afirmou Gil.
O encontro ocorreu porque o Contran definiu
regras para motofretistas e mototaxistas de todo
o País, com o objetivo de qualificar os conduto-

res que utilizam motocicleta para fins profissionais e dar mais segurança à categoria. Para
isso, eles terão de adequar os veículos, fazer
curso especializado e providenciar novos documentos, conforme as novas exigências, em
vigor desde 2 de fevereiro de 2013.
Segundo a legislação em vigor, cabe aos
municípios regulamentar ou proibir as duas
profissões, por meio de lei aprovada nas Câmaras Municipais. “A fiscalização começará até
o final do ano, de forma escalonada. Em breve,
o Governo de São Paulo anunciará seu plano
de ações para a categoria. Estamos buscando
mais benefícios para incentivar a regularização
desses profissionais”, finalizou o presidente do
Detran, Daniel Annenberg.

Empresas de motofrete precisam
do Termo de Credenciamento
O Departamento de Transportes Públicos (DTP)
da Secretaria Municipal de Transportes da Prefeitura do Município de São Paulo, torna pública a
relação das empresas devidamente regularizadas
para exploração do serviço de motofrete conforme determina a Lei Municipal 14.491/2007.
Conforme o Artigo 6º da Lei Federal
12.009/2009, a pessoa natural ou jurídica que
empregar ou firmar contrato de prestação continuada de serviço com condutor de moto-frete

é responsável solidária por danos cíveis advindos do descumprimento das normas relativas ao
exercício da atividade e ao exercício da profissão.
O credenciamento é feito exclusivamente pelo
DTP que é o responsável pela gestão, regulamentação, cadastro, vistoria e fiscalização dos serviços
de transportes realizados por motos. Além disso,
o DTP também é responsável por definir os procedimentos de fiscalização no motofrete.
Por isso, as empresas credenciadas devem se-

guir à risca a legislação vigente, podendo ser sancionadas caso infrinja a regulamentação vigente.
Isto dá mais segurança aos prestadores de serviços, tomadores de serviços e também ao cidadão.
Acesse www.sindimotosp.com.br/blog/diariooficial para ver empresas que estão aptas a trabalhar com motofrete na cidade de São Paulo. O
munícipe interessado ainda poderá verificar se a
empresa a ser contratada encontra-se regularizada junto à Prefeitura do Município de São Paulo.
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Medidas de segurança para
motoboys evitam acidentes
Dados da Seguradora Líder DPVAT apontam que
no primeiro trimestre de 2013, acidentes envolvendo motocicletas foram responsáveis por 70%
das indenizações pagas no período. Visando diminuir o alto índice de sinistros envolvendo o veículo
de duas rodas, o Contran (Conselho Nacional de
Trânsito), por meio da resolução número 356, determinou novas regras para o exercício da profissão de motoboy e mototaxista. As regras entraram
em vigor em fevereiro deste ano e buscam trazer
mais segurança para o dia a dia desses profissionais, mas muitos ainda não se adequaram à nova

realidade. As normas federais incluem a compra
de um kit de segurança para as motocicletas, além
de exigir um curso de capacitação para exercer a
profissão.
Os condutores também devem ser maiores de
21 anos, estar habilitados na categoria A há pelo
menos dois anos, adaptar a motocicleta com antena corta-pipas e aparador de pernas e usar colete
refletivo e equipamentos de proteção individuais
como cotoveleiras, joelheiras e luvas.
Motoboys e mototaxistas também precisam ficar atentos à documentação: por exemplo, estar

em dia e portar o Condumoto (documento obtido
após passar por curso de capacitação) e ter menos
de 20 pontos na carteira de habilitação são requisitos fundamentais. Além disso, a moto deve ter
até oito anos de uso e deve ser licenciada como
veículo de aluguel destinado ao transporte de carga e o baú deve conter o nome da empresa, telefone para reclamações e número da licença.
Essas são ações que podem ajudar a diminuir o
número de acidentes registrados com motoboys
nas cidades brasileiras. Dirija com responsabilidade. Valorize sua vida e o seu trabalho!

Ruas da cidade de São Paulo agora têm
faixa de retenção para motocicletas
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) disponibilizou nova sinalização horizontal que delimita uma área exclusiva de espera para motos e bicicletas localizada entre a faixa de pedestres e automóveis parados no semáforo
vermelho.
Segundo a CET, pedestres, ciclistas e motociclistas são mais vulneráveis a
acidentes de trânsito.
Em 2012, das 1.231 pessoas que perderam a vida vítimas de ocorrências
fatais no sistema viário, 540 (43,8%) eram pedestres, 438 (35,5%) conduziam
motocicleta e 52 (4,2%) estavam pedalando.
A iniciativa é proporcionar maior segurança para as motocicletas e ciclistas,
diminuindo o conflito com autos no momento da largada no verde do semáforo; aumentar o respeito das motos à linha de retenção e à faixa de travessia;
dar maior visibilidade às motos junto às travessias de pedestres e diminuir o
número de acidentes envolvendo motos, ciclistas e pedestres no cruzamento.

Cresce número de empréstimos para motofretista via Banco do Povo Paulista
Devido ao baixo índice de inadimplência o crédito tem sido, não só um sucesso,
como muito procurado pelos profissionais. Para se ter uma idéia disso, basta
observar a estatística que diz ter duplicado a quantidade de aprovações de crédito
no primeiro semestre de 2013 se comparado a todo o ano de 2012.

Faça as contas e veja
como compensa financiar
diretamente com eles
O motofretista pode comprar a motocicleta padrão motofrete Zero Km diretamente com
esse banco que tem as melhores taxas de juros
do mercado. A parceria foi realizada entre SindimotoSP e o Banco do Povo Paulista com aval
da Secretaria Estadual de Relações do Trabalho e
Emprego e o Governo Estadual de São Paulo.
Com o empenho do SindimotoSP na divulgação e cadastramento, hoje, 484 municípios tem
acesso direto a esse benefício que, quase 1.000
profissionais já conseguiram. É possível também
obter com o empréstimo capacete, rastreador,
baú, faixa reflexiva, colete de segurança, documentação da moto ou conserto em até 20% do
valor da moto.

Banco do Povo Paulista
O Valor do empréstimo: R$ 6 mil
Forma de pagamento: sem entrada /
24 parcelas
Taxa de juros: 0,5% ao mês
Valor da parcela: R$ 265,62
Valor total do empréstimo: R$ 6.382,00

X

Outros bancos e financeiras (média de mercado)

Valor do empréstimo: R$ 6 mil
Forma de pagamento: entrada 20%
(em algumas instituições) / 24 parcelas
Taxa de juros: 2,5% ao mês
Valor da parcela: R$ 335,48
Valor total do empréstimo: R$ 8.051,52

A economia com o Banco do Povo Paulista é de R$ 1.669,44.
O SindimotoSP disponibiliza pré-cadastro e demais informações sobre o assunto em sua sede que
fica na Rua Dr Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo. O horário é das 9 às 16 hs de segunda a sexta-feira.

liga de irídio
solda a laser

pastilha a platina
soldada no eletrodo
lateral
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SBK Séries Brasil 2013 terá 4ª etapa em Interlagos
O SuperBike Series (SBK) é o campeonato de
motovelocidade mais competitivo do Brasil e semelhante ao MotoGP mundial se tratando de categorias, modelos e tipos de motos.
O SuperBike Series é composto por 10 etapas,
sendo 6 em São Paulo, que definirão o campeão
paulista, e mais 4 etapas realizadas em Santa Cruz
do Sul - RS , Campo Grande - MS e Velopark - RS,
que somadas as etapas de São Paulo definirão o
campeão brasileiro.
O SindimotoSP está distribuindo gratuitamente 2
mil ingressos até o dia 28/06 para você levar um
acompanhante para à corrida. Basta passar no sindicato que fica na Rua Dr Eurico Rangel, 40 - Brooklin
Novo - SP de segunda à sexta-feira das 10 às 16 hs.

Projeto de Lei pretende pagar periculosidade para motofretista
O projeto de lei que prevê pagamento de adicional
de periculosidade para os motociclistas já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado e
aguarda parecer final. Com isso, as atividades de motofrete poderão ser incluídas na CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) como perigosas e garantirá o
benefício aos trabalhadores do setor.
A proposta, antigo desejo dos prestadores de
serviço de entregas rápidas com motos, atualiza a
CLT, após a sanção da Lei 12.009/09. Atualmente,
a legislação trabalhista considera perigosas as atividades ou operações que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem contato permanente
com inflamáveis ou explosivos em condições de
risco acentuado.

O SindimotoSP, sindicato dos motofretistas de
São Paulo, considerou positiva a proposta de conceder o adicional de periculosidade aos profissionais que trabalham com motos. “Essa erá mais uma
conquista para à categoria, que é de alto risco”, afirmou Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente
do sindicato.
Gil diz confiar na aprovação da proposta por considerar que o benefício é consequência da regulamentação da profissão. “Esperamos que o projeto
seja votado rapidamente e, que também seja sancionado pela presidenta”, afirmou o sindicalista.
Segundo a estimativa do SindimotoSP, só a cidade de São Paulo tem 220 mil motofretitas, sendo
cerca de 40 mil com registro em carteira. Gil admi-

O deputado federal Roberto Santiago (1º à esquerda) é o presidente
da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara.

tiu que somente os registrados seriam beneficiados
com o adicional, mas as que as empresas estão regularizando a situação dos funcionários para eles
recebam também.
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Plano que Resultou na Redução de 59% do Índice de
Acidentes no Trânsito na Espanha é Apresentado e Debatido
para Representantes do Setor Duas Rodas em São Paulo
Especialista espanhol em trânsito participou do IV Fórum Abraciclo
Mobilidade & Segurança em Duas Rodas na última semana

54 acidentes fatais de trânsito por milhão de habitantes, aproximando-se
dos índices da Finlândia (50/1) e Dinamarca (48/1). Na ocasião, o país já
podia comemorar a 12º posição entre as nações de trânsito mais seguro no
mundo, ficando à frente da França e vários outros países europeus.

Duas Rodas

O Plano Estratégico de Seguridade Viária da Espanha, implementado a
partir de 2005, tinha por objetivo inicial reduzir em 40% o índice de acidentes fatais de trânsito até 2008. No período de 2005 a 2011, no entanto, as ações desenvolvidas conseguiram reduzir esse tipo de acidente em
59%, conforme relato de Ramón Ledesma Muñiz, advogado e diretor geral
adjunto do Departamento de Trânsito da Espanha entre 2004 e 2012. O especialista esteve presente no IV Fórum Abraciclo - Mobilidade & Segurança
em Duas Rodas, realizado em 16 de maio, no Auditório Renaissance, em
São Paulo.
Durante sua apresentação, Ramón informou que em 2003 a relação de
acidentes fatais causados no trânsito era de 128 para cada grupo de milhão
de espanhóis ou 5,4 mortes por 100 acidentes.
“Ficou claro que estávamos diante de um problema nacional e não podíamos ficar quietos assistindo aquilo acontecer. Foi necessário dar um grito
geral, pedindo ações concretas e integradas”, afirmou Muñiz.
O especialista apontou que com a criação do Observatório Nacional de
Seguridade Viária, dinamização do Conselho Superior de Seguridade Viária, aumento do efetivo de agentes de trânsito, criação e veiculação de
campanhas de informação por tipos de risco, reformulação do modelo de
habilitação, desenvolvimento de planos municipais de segurança viária, implantação de dispositivos tecnológicos de vigilância e o investimento de 8
milhões de euros na divulgação do sistema na mídia, houve redução das
infrações e causas dos acidentes de trânsito, entre 2001 e 2011.
No período, a autuação de condutores alcoolizados caiu de 5% para
1,8%, as multas por excesso de velocidade diminuíram de 6% para 0,6%
e o uso de cinto de segurança cresceu de 79% para 97% dos motoristas.
Desta forma, Ramón afirmou que, em 2010, a Espanha registrava

Para desenvolver um plano estratégico especificamente para motociclistas, entre 2007 e 2008 o governo espanhol considerou que deveria ser evitada a busca de culpados, prevalecendo os esforços de todos para reduzir o
volume de acidentes. “Era um plano para os motociclistas e não contra os
motociclistas”, explicou o especialista.
Segundo Ramón, o sistema investiu na preparação dos motociclistas para
a condução segura, com modificações no curso para habilitação, exercícios
de pilotagem defensiva e exame realizado em via pública, além da prova
teórica e em circuito fechado.
Em outra frente de trabalho, foi melhorada a infraestrutura viária, inclusive com pistas proporcionando maior aderência para os pneus das motocicletas. Como resultado, entre 2007 e 2011, mesmo com o aumento da
frota de motocicletas, os acidentes com vítimas fatais caíram 47%, apontou
o especialista.
Já no plano específico para ciclistas, os espanhóis fomentaram o uso da
bicicleta nas regiões centrais das cidades e sua circulação sobre calçadas.
Nas vias de sentido único, com circulação de bicicletas, a velocidade máxima para todos os veículos foi limitada a 30 km/h.

Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas
Com 37 anos de história e 13 associadas, a ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas
e Similares - representa, no país, os interesses dos fabricantes de transporte
em Duas Rodas, além de investir fortemente em ações que tenham por objetivo a busca pela paz no trânsito e pilotagem defensiva.
Representativa, a fabricação nacional de motocicletas - majoritariamente
concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM) - está entre as cinco maiores do mundo. Já no segmento de bicicletas, o Brasil se encontra na terceira
posição entre os principais produtores mundiais. No total, o Setor de Duas
Rodas gera em suas indústrias cerca de 20 mil empregos diretos.

MOTOCICLETAS
Frota Nacional: mais de 20 milhões
Produção anual: cerca de 1,7 milhão de unidades
5º maior produtor mundial
BICICLETAS
Frota Nacional: mais de 70 milhões
Produção anual: mais de 4 milhões de unidades
3º maior produtor mundial
Para conhecer mais sobre os trabalhos da ABRACICLO, acesse o site
www.abraciclo.com.br.

