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Ministros recebem
SindimotoSP no Palácio
da Alvorada em Brasília

SindimotoSP esteve
com o presidente
do Senado Federal

Outros sindicatos e centrais sindicais também estiveram presentes.

Pela segunda vez, SindimotoSP é recebido por um presidente do Senado.
Em ambas oportunidades, o sindicato mostrou trabalho realizado frente ao
setor e reivindicou direitos que estão sendo negados, dessa vez, o adicional
de periculosidade que já foi aprovado por unanimidade pelos senadores.

Gilberto Carvalho e Manoel Dias recebem
SindimotoSP durante reunião no Palácio do Planalto.

Objetivo do sindicato foi buscar incentivos para regulamentação
do motofrete e mototaxi em todo território nacional. Evento ainda
contou com outros sindicatos da categoria e as principais centrais
sindicais do País.
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Detran.SP instala posto
de atendimento para
motofretista no DTP
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Ministério da Previdência Social
reúne-se com o SindimotoSP

Detran.SP promove III Fórum
Regional para Regulamentação
do Motofrete e do Mototáxi em
Fernandópolis - interior do estado
de São Paulo

Cerca de 30 cidades participaram do encontro
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Harmonia no Trânsito
Desenvolver ações voltadas em prol
dos motociclistas, contribuir para a
redução dos acidentes de trânsito no
Brasil. Objetivando colaborar com a
“Década de Segurança 2011-2020”
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volta ao Senado Federal
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Ministério da Previdência Social reúne-se com o SindimotoSP
Um encontro entre representantes do ministério e diretoria do SindimotoSP aconteceu na sede do sindicato no fim de março. O
encontro serviu para que ambas instituições
abrissem uma linha de trabalho para melhorar
alguns serviços essenciais para os motofretistas, como a emissão do CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho), que algumas empresas,
as vezes, recusam-se a fornecer.
Outro item abordado na pauta foi a fiscalização de empresas clandestinas ou as que
não quitam seus débitos junto à Previdência,
que pode acarretar problemas para o trabalha-

Editorial
Esse semestre promete ser importante para
o setor do motofrete em todo Brasil, especialmente em São Paulo. Em âmbito nacional, o
SindimotoSP obteve grande conquista ao liderar
vários sindicatos de outros estados, além de centrais sindicais, numa visita recente em Brasília,
onde foi recebido por dois ministros e o presidente do Senado Federal. Na capital do País, o
SindimotoSP conseguiu tirar da Câmara dos Deputados Federais o projeto de lei que pode dar a
periculosidade aos motofretistas e mototaxistas
e enviar de volta ao senado (que já havia aprovado o benefício) e que agora repassará para
nossa presidenta, Dilma Roussef, vetar ou aprovar. Em São Paulo, o 3º fórum organizado pelo
Detran, com apoio do SindimotoSP, mostrou a
mais de 30 prefeitos a importância da regulamentação da categoria. Com isso, esse ano pode
dar muitas alegrias para motofretistas e mototaxistas que aguardam por melhorias no setor há
muito tempo.
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dor do setor numa aposentadoria, auxílio-doença etc.
Outra reunião está sendo agendada para
verificar os avanços.
Participaram do encontro Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, Rodrigo Silva, Gerson
Cunha e Celso Pereira (todos do SindimotoSP), Pedro Mader Gonçalves Coutinho
- especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Leonardo José Rolim
Guimarães - secretário de Políticas da Previdência Social (ambos do Ministério da Previdência Social).
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O Programa Observar é mais um fruto da
parceria entre a Seguradora Líder-DPVAT, administradora do Seguro DPVAT em todo o País,
e o ONSV (Observatório Nacional de Segurança Viária). Trata-se de uma série de curtos vídeos educativos, disponibilizados no canal da
Seguradora Líder-DPVAT no Youtube (www.
youtube.com/DPVAToficial) e também no blog
Viver Seguro no Trânsito (www.viverseguronotransito.com.br), que apresentam dicas de
como se comportar em situações de risco nas
ruas e nas estradas brasileiras. Tudo isso com
uma abordagem de fácil compreensão para
atingir todos os tipos de públicos, das crianças
aos idosos.
Desenvolvido pelo ONSV, o Programa Observar surgiu de uma necessidade de tornar a
educação no trânsito algo mais lúdico e fun-

cional para um público cada vez mais ávido
por informações de qualidade. A Seguradora
Líder-DPVAT, como não poderia ser diferente,
apoiou a iniciativa desde o início, com o objetivo de colaborar com a redução dos acidentes, que aumentaram 25% na comparação de
indenizações pagas entre os anos de 2013 e
de 2012. Colaborar com iniciativas que tornem
o trânsito cada vez mais seguro e humano é
uma das missões do Seguro DPVAT. Você também é parte dessa mudança de comportamento! Respeite as leis de trânsito, conduza
sua moto em segurança e mantenha a documentação em dia, só assim você terá direito a
receber o Seguro DPVAT em caso de acidente.
Solicitar o Seguro DPVAT é fácil, rápido, simples, gratuito e não é preciso da ajuda de intermediários. A própria vítima ou beneficiário
pode ir a um ponto oficial de atendimento em
posse da documentação completa para dar
entrada no benefício. Com a documentação
correta, a indenização é paga em até 30 dias.
O pagamento da indenização é feito em conta
corrente ou poupança da vítima ou de seus
beneficiários, em até 30 dias após a apresentação da documentação necessária. O valor da
indenização é de R$ 13.500 no caso de morte, de até R$ 13.500 nos casos de invalidez
permanente, variando conforme o grau da
invalidez, e de até R$ 2.700 em caso de reembolso de despesas médicas e hospitalares
comprovadas. Para saber mais, acesse o site
www.dpvatsegurodotransito.com.br.

Artigo
Andar de moto pode ser um grande prazer e também um grande alivio para as tensões do dia a dia
Por outro lado, trabalhar com a moto é totalmente diferente. A relação do ser humano com
a máquina instrumento de trabalho é normalmente tensa porque, além da responsabilidade
que o trabalho impõe com metas, horários, documentos importantes, jornadas longas e trajetos complexos, ocorrem efeitos do trabalho em
nosso corpo. O motofretista experiente percebe
tais efeitos e se adapta a eles, o que nem sempre é correto. Alguns chegam a usar analgésicos
para conter as dores, o que pode ter consequências desastrosas. Outros adotam posturas erradas
sem pensar o que podem trazer no futuro. A dor
lombar é a queixa mais frequente, acompanhada
ou não pela dor nos membros superiores e in-

feriores. Por isso, abaixo seguem algumas dicas
que se utilizadas corretamente podem ajudar na
prevenção de lesões dos músculos, tendões e articulações.
• Alongue-se: toda a musculatura que é exigida
no trabalho deve ser alongada antes e depois da
jornada de trabalho.
• Mantenha a postura e posição dos braços e pernas, de modo geral e quando possível, os ângulos
formados entre braços e antebraços, coxas e pernas, pernas e pés e tronco e coxas devem estar a
90 graus.
• Dê atenção especial para punhos e polegares.
A aceleração continuada pode gerar dor e câimbras

na região dos polegares, além de levar a tendinite
ou tenosinovite.
• Alterne entre períodos de trabalho e descanso. Durante o intervalo entre um transporte e outro
aproveite para alongar e relaxar a musculatura.
Fazendo isso você não só reduz a fadiga e doenças que poderão aparecer no futuro, como também
previne acidentes.

Renato Purchio é Médico
do Trabalho especializado em
Engenharia Biomédica.

4

Edição 37 • Março 2014

Detran.SP promove fórum para
regulamentar motofrete e mototáxi
Evento reuniu vários municípios paulistas para orientar sobre
a necessidade da padronização dos setores de entrega rápida e
transporte de pessoas com motocicletas.

Ocorrido recentemente em Fernandópolis, São Paulo,
o III Fórum Regional para Regulamentação do Motofrete
e do Mototáxi reuniu cerca de 30 prefeitos de municípios paulistas, além de autoridades locais e representantes da categoria, como o SindimotoSP, que foi um
dos convidados especiais, inclusive, ministrando palestra. O diretor-presidente do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo (Detran.SP), Daniel Annenberg,
também participou do evento realizado na Associação
Comercial e Industrial de Fernandópolis, que contou
com o apoio da prefeita, Ana Maria Matoso Bim.
Durante o Fórum, Annenberg destacou as ações
desenvolvidas pelo Governo do Estado para a regularização da categoria. Para ele, ampliar as condições
de segurança dos condutores que atuam como motofretistas ou mototaxistas é fundamental para reduzir o

número de acidentes e mortes no trânsito.
“É imprescindível que esses profissionais se regularizem e se conscientizem de que é preciso cumprir
as exigências legais, garantindo a segurança deles e
de outras pessoas no trânsito”, ressaltou Annenberg.
Especialistas também abordaram temas como
cursos de capacitação, procedimentos para regularização da categoria, transporte remunerado de passageiro ou de carga em motocicleta, linhas de crédito do Banco Povo Paulista e regulamentação dos
cursos a distância.
O setor de motofrete teve a representação do SindimotoSP, representando o motofrete em âmbito
estadual. “É preciso que os munícipios façam a lição
de casa e regulamentem a profissão, com isso, todos
ganham”, alegou Gilberto Almeida dos Santos, o Gil,
presidente do sindicato dos motoboys de São Paulo.
Até fevereiro deste ano, cerca de 40 mil condutores fizeram o curso de motofrete e mais de 9.300
motociclistas passaram pela capacitação de mototáxi
no Estado de São Paulo. O SindimotoSP estima que,
em todo o Estado, existam aproximadamente 500
mil profissionais.
Cursos gratuitos
Para incentivar os profissionais a cumprirem as

exigências da legislação federal, o Governo de São Paulo oferece vagas gratuitas em todo estado para o curso
de capacitação. O SindimotoSP em parceria como o Instituto Motofrete também disponibiliza cursos na cidade
de São Paulo (veja anúncio na última página).
Segundo o Detran.SP, já foram oferecidas 45 mil vagas gratuitas para condutores que atuam como motofretistas ou mototaxistas. Ainda estão disponíveis cerca
de 13 mil vagas em âmbito estadual. A lista das unidades que oferecem a capacitação pode ser consultada na
área de “Educação” em www.detran.sp.gov.br.
Normas
A resolução 410/2012, do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), vinculado ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), determina que os profissionais que utilizam as motocicletas para fins profissionais
adaptem seus veículos com itens de segurança (antena
corta-pipa, protetor de pernas e faixas refletivas, entre
outros acessórios) e passem por curso para o exercício
da profissão. Cumpridas essas exigências, é preciso ainda que esses profissionais obtenham uma licença junto
ao município para exercer o ofício.

Detran.SP instala posto de atendimento para motofretista no DTP
O governo estadual e municipal de São Paulo, através das instituições acima, promoveram
reunião de assinatura do protocolo de intenções
que criou um posto de atendimento para o motofretista dentro do DTP. Antes, o profissional
após entrega de documentação para o próprio
DTP, precisava dirigir-se até o Detran ou um
Poupatempo, para dar prosseguimento à regulamentação. Agora é possível fazer o processo
no DTP.
A parceria entre Detran e DTP veio da necessi-

dade de facilitar a regulamentação do motofrete.
O próprio SindimotoSP trabalhou muito para que
esse posto fosse criado, facilitando assim, os trâmites burocráticos entre os orgãos públicos.
Com esse benefício conseguido pelo Sindimotosp, outras categorias como o táxi, transporte escolar etc, também serão beneficiadas.
Esta demanda suprida e espera há muitos
anos, por todo os setores de transporte na cidade
de São Paulo, resultou em facilitação na regulamentação na cidade.

Periculosidade para motofretista volta ao Senado Federal
Projeto de Lei estava parado na Câmara dos Deputados Federais. SindimotoSP agiu e conseguiu que fosse reencaminhado para os senadores.
No começo do ano, a aprovação do PL 2865/11
(adicional de periculosidade), que pode aumentar em 30% o salário da categoria em todo território nacional, havia sido unânime no Senado
Federal. Os senadores entenderam que o benefício era justo e que melhoraria à vida dos trabalhadores dos setores de motofrete e mototaxi.

Porém, por conta da burocracia e o sistema político brasileiro, o projeto teve que ser enviado aos
deputados federais antes da presidenta Dilma
Roussef poder vetar ou sancionar. Mas, na câmara dos deputados federais em Brasília, houve um
entendimento que seria benéfico que o projeto
fosse estendido a outros profissionais que traba-

lhassem com motocicleta. Assim, ficou parado por
um tempo quando já poderia estar nas mãos da
presidenta. O SindimotoSP correu contra o relógio, cobrou agilidade e conseguiu que o assunto
voltasse para o senado e, de lá, seja encaminhado
para veto ou sanção da presidenta. Fato esse que
pode acontecer ainda esse semestre.
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SindimotoSP esteve com
o presidente do Senado
Federal Renan Calheiros

Projeto foi unânime no senado, em seguida foi para a Câmara dos Deputados
Federais com o número 2865/11, onde também foi aprovado voltando para o
senado . Gestão do SindimotoSP foi fundamental para aprovação.

Na defesa dos direitos dos trabalhadores do setor, o sindicato voltou ao
senado para reivindicar, entre outras
coisas, a aprovação do PL 193/2003
- adicional de Periculosidade, que aumentará em 30% o salário da categoria em todo território nacional. O SindimotoSP conseguiu tirar o projeto da
Câmara dos Deputados Federais, onde
estava parado, e devolver para o senado, que agora enviará para presidenta
Dilma Roussef vetar ou aprovar.
Outros pedidos feitos para análise
dos senadores foram a criação de linha de financiamento especial, parceria para qualificação dos motofretistas
entre Centro Educacional do Motoci-

clismo Instituto Motofrete – Governo
Federal, campanha para criação de
leis e regulamentação em todos os
municípios brasileiros, implantação do
Programa de Proteção ao Motociclista – PPM – e cartas sindicais para os
sindicatos de mototáxi. Estiveram na
reunião representantes dos Ministérios Saúde, Previdência, das Cidades/
Denatran e principais centrais sindicais
do Brasil representadas por Gilberto
Almeida dos Santos, o Gil (UGT), Pedro da Silva Mourão (CUT), Ed Wilson
Sampaio (CSB), Reivaldo Alves Morais
(NCST), Raimundo Nonato Alves da
Silva (Força Sindical) e Henrique Balthazar da Silva Filho (CTB).

Ministros recebem
SindimotoSP no Palácio
da Alvorada em Brasília

Governo Federal abre espaço para receber sindicatos de motofrete de todo Brasil.
SindimotoSP lidera comitiva e ações voltadas para motofretistas em São Paulo e já
havia sido recebido pelo ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência .

Na última semana de março, o
SindimotoSP liderou comitiva de sindicatos e centrais sindicais para uma
reunião importante em Brasília com
o ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República do Brasil,
Gilberto Carvalho, que representou a
presidenta Dilma Roussef, e o ministro
do Trabalho e Emprego Manoel Dias.
O encontro aconteceu no Palácio do
Planalto, sede do governo federal em
Brasília.
Na pauta, o SindimotoSP reivindicou,
em conjunto com UGT, CUT, CSB, NCST,
Força Sindical e CTB, melhorias para os
setores de motofrete e mototaxi e uma
atenção maior do poder público federal

para essas categorias. Além das reivindicações, foi solicitado apoio para a
Unicidade Sindical do setor.
Os sindicalistas pediram apoio para
aprovação do adicional de Periculosidade, empréstimos para motofretistas e mototaxistas comprarem motos
zero com baixo valor de mensalidade,
qualificação no setor, campanhas de
regulamentação nos municípios e implantação do Programa de Proteção
ao Motociclista.
Os ministros ouviram atentos as
reivindicações e se comprometeram a
levar adiante os pedidos. Outras autoridades, além de membros do governo, estavam presentes.
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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

CHEGARAM OS PAINÉIS
E VELOCÍMETROS
MAGNETRON.
Precisão e durabilidade
para você estar sempre
à frente.

Nossa tecnologia está chegando aos painéis e velocímetros. Agora, os principais modelos de motos ganham
mais performance com peças que não desgastam como as atuais do mercado. Você vai notar que a alta
precisão na marcação, o custo-benefício e a qualidade Magnetron também fazem toda a diferença.

Acesse WWW.MAGNETRON.COM.BR e saiba mais sobre essa novidade.
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