Banco do Povo reduz taxa do financiamento para moto de 0,50% para 0,35%
ao mês, a menor do País, e amplia postos de atendimento para os motofretistas
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A pedido da UGT, prefeito
Haddad recebe sindicalistas
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Você sabe por que é
importante estar com o
Seguro DPVAT em dia?

Ministro da Secretaria Geral da
Presidência recebe SindimotoSP
Na segunda semana de fevereiro,
Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria Geral da Presidência, através de sua
assessoria, recebeu o SindimotoSP em
Brasília para ouvir as reivindicações de
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil,
presidente do sindicato de motofrete
do estado de São Paulo.
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SindimotoSP encaminha
ofício com reivindicações
do setor para ministroChefe da Secretaria-Geral da
Presidência da República
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Reunião histórica de
sindicatos de motofretistas
no SindimotoSP

O documento foi recebido pelo
assessor Especial José Lopez Feijóo
e será entregue ao titular da pasta,
ministro Gilberto Carvalho.
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Periculosidade barrada em Brasília pelo deputado
federal Walter Tosta, do PSD de Minas Gerais.
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Harmonia no Trânsito
Desenvolver ações voltadas em prol
dos motociclistas, contribuir para a
redução dos acidentes de trânsito no
Brasil. Objetivando colaborar com a
“Década de Segurança 2011-2020”

A notícia caiu como uma bomba em todos os
sentidos da palavra. O Projeto de Lei 2865/11 que determina o pagamento da periculosidade ao
motofretista / mototaxista e havia sido aprovado
em 11/12/2013, foi barrado, na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, pelo deputado federal Walter Tosta, do PSD de Minas Gerais.
A atitude do deputado prejudica milhões de
motofretistas e mototaxistas em todo Brasil que já
tinha como certo o pagamento da periculosidade.
O SindimotoSP sugere que, o trabalhador que
sentiu-se lesado, entre em contato com o deputado em seu site disponível em www.camara.leg.br .
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Editorial
Estamos trazendo a vocês mais
uma edição de nosso jornal, o
veículo de comunicação oficial
dos motofretistas de São Paulo.
Nele, você encontra informações
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SindimotoSP encaminha ofício com
reivindicações do setor para ministro-Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República
O documento foi recebido pelo assessor Especial José Lopez Feijóo
e será entregue ao titular da pasta, ministro Gilberto Carvalho.

do que realmente acontece nos

As reinvindicações foram:

bastidores da categoria, denún-

1. Sanção - da presidenta Dilma Roussef - da
Lei de Periculosidade que aumentará em 30%
o salário de motofretistas e mototaxistas;

cias, prestações de conta etc.
Nessa edição em especial, nossa

2. Linha de financiamento para aquisição de
motocicletas e equipamentos obrigatórios,
com taxas de juros subsidiadas para o profissional que tiver o curso 30 horas;

preocupação com o fato do projeto de periculosidade ser barrado na Câmara dos Deputados Fe-

3. Parceria do governo com o Centro Educacional do Motociclismo Instituto Motofrete para
qualificação dos profissionais;

derais em Brasília, também tem
uma reunião do SindimotoSP

4. Campanha de orientação a criação de leis
e regulamentação dos municípios brasileiros;

com assessor especial da Secretaria da Presidência, além de um
encontro com sindicatos de todo
Brasil na sede do próprio SindimotoSP, em São Paulo. Leia e divulgue nosso jornal.
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Uma reunião ocorrida dia 26 (último), no
prédio da Secretaria-Geral da Presidência da
República em São Paulo, marcou um novo
tempo nas discussões sobre motofrete em
âmbito nacional.
Vários sindicatos de motofrete e mototaxi
do País, liderados pelo SindimotoSP, entregaram ofício que continha reivindicações e
solicitações para incentivar a regulamentação do setor em todo País, além de solicitar
apoio para a unicidade sindical do setor em
todo País.
Várias centrais sindicais estavam presentes
apoiando o ato solicitando apoio e o empenho
do Governo Federal para criação de incentivos
que possam consolidar a regulamentação e o
sistemas de transportes de pequenas cargas e
passageiros por motocicletas em todo o Brasil.

5. Carta Sindical para os sindicatos de mototaxistas.

Na reunião estavam Gilberto Almeida dos Santos
- Gil, Rodrigo Silva e Cesar Alberto Granieri
(SindimotoSP), Nonato Alves e Alessandro Félix
da Silva (Fedemmopa / Pará), Reivaldo Alves e
Elizaldo Bonfim (SindimotoDF / Brasília), Osvaldo
Santos (SindimotoMA / Maranhão), Ricardo
Patah e Castelo (UGT), José Eduardo Gonçalves e
Sergio Martins Oliveira (Abraciclo).

Reunião histórica de sindicatos
de motofretistas no SindimotoSP
Vários sindicatos de motofrete e mototaxi representando alguns estados brasileiros estiveram em
São Paulo, na sede do SindimotoSP, elaborando
uma pauta unificada em relação as necessidades
dos motofretistas e mototaxistas de todo Brasil.
O objetivo da reunião é levar ao governo federal
as reivindicações das categorias para melhoria da
qualidade de vida e serviços prestados por esses
profissionais em todo País e unir os sindicatos estaduais em torno de uma federação.
UGT, Nova Central e Força Sindical foram representados por vários sindicatos. Na reunião estavam
presentes Gilberto Almeida dos Santos - Gil, Gerson Silva, Gerson Cunha, Celso Oliveira e Rodrigo
Silva (SindimotoSP), Nonato Alves e Alessandro
Félix da Silva (Fedemmopa / Pará), Reivaldo Alves
e Elizaldo Bonfim (SindimotoDF / Brasília) e Osvaldo Santos (SindimotoMA / Maranhão). Antonio
Carlos Castanheira representou à Seguradora Porto
Seguro.
Nova reunião já está marcada e contará com a
presença de mais sindicatos.
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Ministro da Secretaria Geral da
Presidência recebe SindimotoSP
Na segunda semana de fevereiro, Gilberto Carvalho,
ministro da Secretaria Geral da Presidência, através de sua
assessoria, recebeu o SindimotoSP em Brasília para ouvir as
reivindicações de Gilberto Almeida dos Santos, o Gil,
presidente do sindicato de motofrete do estado de São Paulo.

Dentre os incentivos pedidos,
três se destacaram:
1. Aprovação da presidenta Dilma Roussef da
Lei de Periculosidade, que aumenta o salário da
categoria em 30%;
2. Linha de financiamento para aquisição de
motocicletas e equipamentos obrigatórios com
taxas subsidiada para o profissional do setor que
tiver o Curso 30 Horas do Contran;
3. Campanhas de orientação a criação de leis
e regulamentação do motofrete nos municípios.
Na reunião que ocorreu no gabinete
do ministro estavam:

O principal assunto tratado foi buscar incentivos, via governo federal, para a Regulamentação da atividade de motofrete e mototaxi em São Paulo. O desejo do SindimotoSP

é ver a categoria regulamentada e qualificada
para oferecer melhores serviços, bem como
obter mais reconhecimento através de padronização do setor.

Gilberto Almeida dos Santos, o Gil - presidente do SindimotoSP
José Feijó - secretário Geral da Presidência
Reivaldo Alves - presidente do SindimotoDF
José Eduardo - diretor da Abraciclo
Sérgio Martins - gerente Relacionamento da
Abraciclo
Sérgio Granieri - Departamento Jurídico SindimotoSP
Rodrigo Silva - consultor DNP

daFra riVa carGo. pode comparar:
é maiS em tudo.
consulte condições especiais para
frotistas e associados ao Sindimotos
Sp na rede de concessionárias
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cuStoBeneFÍcio.

cilindrada,
potência
e torque.

Força naS SuBidaS
e eFiciência naS
retomadaS.

conForto e
eStaBilidade

• Rodas de liga leve
• Motor 150 cm³ e 12,1 cv de potência
• Painel digital e o mais completo da categoria
• Indicador de troca de óleo ajustável
• Alavanca ajustável, sem a necessidade de ferramentas
• Kit projetado e aprovado pela montadora: suporte para baú, protetor para pernas e antena

Respeite a sinalização de trânsito.

As motos Dafra estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do ar por Motociclos e veículos similares.
Produto homologado pelo DENATRAN – Espécie “carga”.

www.daframotos.com.br

Sac: 0800-773-2372
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Banco do Povo Paulista amplia
postos de atendimento para motofretistas
A linha de crédito especial com juros bem
abaixo do mercado para financiar a moto padrão
motofrete, o kit motofrete, taxas do Detran, DTP e
a documentação da motocicleta podem ser feitos
através de empréstimo do Banco do Povo Paulista (BPP). Devido a inadimplência inexistente, a
instituição não só aumentou o valor do empréstimo, como também os postos de atendimento.
Agora são mais 12 já somados a outros disponíveis para tirar dúvidas.
O crédito pode ser usado tanto para quem é
autônomo quanto trabalhador com carteira assinada. A linha de crédito tem limite de R$ 6 mil,
prazo de pagamento de até 24 meses e taxa de
juros de 0,35% ao mês. Em 2013, o BPP aprovou
mais de 600.
Kit motofrete

O financiamento tem a menor taxa de
juros do País, apenas 0,35%. Com isso, a
moto padronizada ficará mais em conta e
a economia ultrapassa R$ 2 mil em uma
motocicleta de 5 mil reais, para 24 meses.

O profissional agora tem mais opções de locais, dias e horários
de atendimento para obter informações sobre financiamento
e compra de motos padrão motofrete.
BANCO DO POVO PAULISTA
Relação das Unidades de São Paulo, em conjunto com o SEBRAE • Horário de Atendimento das 9 às 17 horas
LOCAL
BRÁS
BRASILÂNDIA
CENTRO

ÁREA DE ATUAÇÃO

TELEFONES

A.CRÉDITO

DIAS DE
ATENDIMENTO

Água Rasa, Aricanduva, Artur Alvim, Belém, Brás, Cangaiba, Carrão, Mooca,
Pari, Penha, São Lucas, Vila Formosa, Vila Matilde, Vila Prudente

Rua Conselheiro Belisário, 141
Brás – CEP: 03012-000

TEL: 2693-0017 TANIA
TEL: 2692-5581 LISSANDRA
FAX:2693-0020

Segunda à Sexta

Brasilândia, Cachoeirinha, Freguesia do Ó

Rua Parapuã, 491
Freguesia do Ó- CEP: 02831-000

TEL: 3977-8771
TEL: 3978-0058

DRIELE
OLÉGARIO

Segunda à Sexta

SIMONE
RAFAEL
WAGNER

Segunda à Sexta

TEL: 3262-3609

Bela Vista, Bom Retiro, Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Sé, Santa Rua Vergueiro, 1071
Liberdade – CEP: 01504-001
(LOCAL PROVISÓRIO )
Cecília

Segunda/Quarta
e Sexta

CIDADE DUTRA Sub. Parelheiros, Marsilac, Capela do Socorro, Grajaú, Socorro, Cidade Dutra

Av. Do Jangadeiro, 400
Cidade Dutra – CEP: 04815-010

TEL: 5666-6642
TEL: 5667-7621
TEL: 5666-6773

AUGUSTO

ITAIM
PAULISTA

São Miguel, São Mateus, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazo e Guaianazes

Rua Manoel Bueno da Fonseca, 129
Itaim Paulista CEP: 08121-000

TEL: 2562-1265

ANA CLAUDIA e Sexta

Cidade Líder, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazo, Guaianazes, Itaim
Paulista, Jardim Helena, José Bonifácio, Lageado, Parque do Carmo, Ponte
Rasa, São Mateus, Parque São Rafael, Vila Curuçá, Vila Jacuí

Rua Victorio Santim, 57
Itaquera – CEP: 08290-000

TEL: 2074-0427 JOÃO
TEL: 2073-6971 LÍDIA
FAX: 2074-0341

Segunda à Sexta

ITAQUERA

JARAGUÁ

Jaraguá, Anhanguera, Perus (AGUARDANDO MUDANÇA – Previsão de
atendimento dia 17.02.2014)

Rua Friedrich Von Voith, 142
Jaraguá - CEP: 02995-000

TEL: 3943-4468
TEL: 3943-4410

ADÁLTRIO

Segunda/Quarta
e Sexta

PIRITUBA

Pirituba, São Domingos

Rua Luiz José Montesanti, 214
CEP: 05139-000

TEL: 3903-8256
TEL: 3903-4017

SILVIO

Segunda/Quarta
e Sexta

RIO PEQUENO

Rio Pequeno, Vila Sonia, Butantã, Morumbi, Raposo Tavares

Av. do Rio Pequeno, 155
Rio Pequeno - CEP: 05379-000

TEL: 3719-0332
TEL: 3719-0946

CIBELE

Segunda/Quarta
e Sexta

Av. Adolfo Pinheiro, 712
Santo Amaro – CEP: 04734-001

TEL: 5521-2123
TEL: 5521-2151

ALAN
ENIVELTE

Av. Sapopemba, 2824

TEL: 2022-4736
TEL: 2022-4735 TÂNIA P.
FAX: 2022-4734

Campo Belo, Campo Grande, Cidade Ademar, Jardim São Luiz, Socorro, Vila
SANTO AMARO Andrade, Brooklin, Chácara Santo Antônio, Granja Julieta, Santo Amaro e Alto
da Boa Vista
Água Rasa, Aricanduva, Artur Alvim, Belém, Brás, Cangaíba, Carrão, Mooca,
SAPOPEMBA
Pari, Penha, São Lucas, Sapopemba, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Matilde, Vila
Prudente.
CAMPO LIMPO

Capão Redondo, Vila Andrade, Jardim Ângela, Jardim São Luis, M’ Boi Mirim

Você sabe por que é importante
estar com o Seguro DPVAT em dia?

A Seguradora Líder DPVAT iniciou o ano
com uma nova campanha institucional na televisão e em rede nacional. O novo filme tem
como temática a importância do pagamento
do Seguro DPVAT. Além de ser uma necessidade estar em dia com a documentação de
sua moto, você sabe por que é tão importante pagar o Seguro DPVAT? Não? Então assista
o novo comercial para entender (disponível
no site www.seguradoralider.com.br). Aqui
vai uma mãozinha: no início do vídeo, uma
vítima agradece aos proprietários de veículos
pelo pagamento do Seguro DPVAT, permitindo, desta forma, o recebimento da sua indenização e de todas as vítimas de acidentes
de trânsito. Em seguida, a peça traz informações sobre como pagar o referido seguro em
2014. O mote desta campanha é mostrar a
efetividade do Seguro DPVAT e a importância
de seu pagamento.

ENDEREÇOS

O novo vídeo é, na verdade, uma espécie
de continuação da campanha lançada em junho de 2013. Na ocasião, o vídeo explicava
à população que as agências próprias dos
Correios também passaram a ser pontos de
atendimento para pedido do Seguro DPVAT,
abrangendo, desta forma, todos os municípios brasileiros.
Nunca é demais lembrar. Solicitar a indenização do Seguro DPVAT é fácil e não precisa
da ajuda de intermediários. As informações
sobre a documentação necessária pode ser
obtida pelo telefone 0800 022 12 04 ou pelo
site www.dpvatsegurodotransito.com.br. Em
posse da documentação, a vítima ou beneficiária deve ir a um dos mais de sete mil pontos autorizados do país. O prazo para pedir a
indenização é de até três anos, a contar da
data do acidente e a indenização é paga em
até 30 dias após a entrega da documentação
completa.
O pagamento da indenização é feito por
meio de crédito em conta corrente ou poupança da vítima ou de seus beneficiários em
até 30 dias a contar da data da entrega da
documentação solicitada. Os valores indenizados são de R$13.500,00 no caso de morte;
até R$13.500,00 para invalidez permanente,
variando conforme o grau de invalidez; e até
R$2.700,00 para reembolso de despesas médicas e hospitalares, de acordo com as despesas comprovadas.
Viu só como é importante estar com o Seguro DPVAT em dia? Então, pague o seu Seguro DPVAT e esteja coberto por este benefício,
que é um direito de todos os brasileiros.

Água Rosa - CEP:03345-000
Rua Mário Neme, 16/22
Campo Limpo- CEP: 05759-270

TEL: 5843-6323
TEL: 5842-8787

Segunda/Quarta

RITA

Segunda à Sexta

Segunda/Quarta
e Sexta
Segunda/Quarta
e Sexta

A pedido da UGT, prefeito
Haddad recebe sindicalistas

Na última sexta-feira (14), o prefeito de São
Paulo Fernando Haddad recebeu representantes
de vários sindicatos ligados a questão do transporte na cidade de São Paulo. O evento foi organizado pela UGT, a pedido do presidente da
entidade, Ricardo Patah - também presente - e
serviu para que os representantes das categorias
fizessem suas reivindicações.

Os representantes que estiveram presentes foram
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil (SindimotoSP),
Valdevan Noventa (Sindmotoristas), Moacir Pereira
(Siemaco), Chiquinho Pereira ( Sindicato dos Padeiros),
além de Rodrigo Silva e Paulo, assessor do prefeito.

As demandas solicitadas pelo SindimotoSP foram:
1. Implantação de programas de proteção ao
motociclista;
2. Mais cursos gratuitos de 30 horas;
3. Sinalização de solo para circulação de motos
entre os corredores de carro;
4. Mais estacionamentos para motofretistas;
5. Linha de financiamento para motofrete;
6. Facilitação na emissão do Condumoto e Licença Motofrete (placa vermelha);
7. Fiscalização / lacração de empresas clandestinas;
8. Não ao estreitamento de faixas entre os corredores de carro.

APOIO

