DTP convoca mais de 500 empresas de
motofrete para comprovar regularidade
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o trânsito no centro das atenções
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Senado Federal recebe de volta
projeto de periculosidade da
Câmara dos Deputados Federais
e avaliará as alterações feitas
Depois da pressão feita pelo SindimotoSP, a Câmara dos Deputados Federais devolveu ao Senado
Federal o Projeto de Lei 2865/11, que, caso aprovado pela Presidenta Dilma Roussef, aumentará
em 30% o salário dos motofretistas e mototaxistas
de todo Brasil.
Na segunda semana de maio, a Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) avaliará alterações realizadas pelos deputados para dar andamento ao
processo. Durante esse período, o próprio SindimotoSP, que tem acompanhado de perto toda a
peregrinação do Pl, defende que o projeto deverá
voltar a sua origem, ou seja, contemplar apenas os
motofretistas e motaxistas. Outras categorias dentro do segmento de duas rodas devem fazer seus
encaminhamentos individuais.
Depois dessa análise do CAS, o projeto seguirá
para a Comissão de Constituição e Justica (CCJ),
também do senado.
O SindimotoSP continua mobilizando à categoria em âmbito nacional e sindicatos do setor para
cobrarem de seus senadores estaduais, agilização
no processo de aprovação.

Em mais uma vitória do
SindimotoSP, DetranSP cria mais
incentivos e reduz o custo da
Regulamentação em R$ 220 (em média)

Agora, você que tem moto com 2 assentos, Espécie Passageiro, não precisa mais fazer a vistoria de
inspeção para obtenção do Certificado de Segurança
Veicular - CSV, emitido por organismos acreditados
pelo Inmetro para transformação para Espécie Carga.
Entenda as mudanças, antes de você modificar as
características da moto.
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DetranSP inicia no dia 26/05
blitz educativa voltada para
orientação da Regulamentação

Em continuidade as ações implementadas pelo DetranSP objetivando
primeiramente em carater informativo, com a Polícia Militar e o programa
Direção Segura (Governo Estadual). Nessa ação os motofretistas serão
informados sobre a obrigatoriedade do Curso 30 horas, Regulamentação
Página 6
e uso dos equipamentos de segurança.

SindimotoSP
e Sedersp fecham
Convenção
Coletiva 2014-2016
do Setor Dia
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Setor de motofrete começa ter
mão de obra qualificada com
profissionais que realizaram
Curso 30 Horas do Contran
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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Setor de motofrete começa ter mão de obra qualificada com
profissionais que realizaram Curso 30 Horas do Contran
Parceria entre SindimotoSP, Instituto Motofrete e Governo Estadual resulta em
profissionais reciclados e aptos para serviço de entregas rápidas em tempos modernos.

Alunos recebem 25 horas de aulas
teóricas divididas em 5 dias.

O SindimotoSP, o Instituto Motofrete e o Governo Estadual de São Paulo formaram parceria que
tem resultado em qualificação de mão de obra no
setor do motofrete. O Curso de 30 Horas, segundo
o Contran, é obrigatório e oferece 25 horas de aulas
teóricas e 5 práticas.
O curso é requisito básico para todo motofretis-

Na aula prática, chek-list na
motocicleta ajuda evitar acidentes.

ta se regulamentar. Nesse fim de semana, o Instituto
Motofrete formou mais uma turma que cumpriu as 30
horas. Agora, os motofretistas receberão o certificado
de conclusão e poderão dar prosseguimento na regulamentação, alterando a CNH para Motofretista no
Detran ou Poupatempo e, depois obter o Condumoto
(somente para placas da cidade de São Paulo) e a

Visita Ilustre
Daniel Annemberg visitou o SindimotoSP para
agradecer empenho pelo esforço pró-regulamentação da categoria no Estado de São Paulo. No fim da
visita, ganhou capacete e colete conforme Lei Federal
12009, que regulamenta o motofrete em todo Brasil.

Na defesa dos direitos
Em maio, o SindimotoSP juntou-se a outros sindicatos e centrais sindicais para defender os direitos de
todos os trabalhadores do Brasil, mas não deixou de
dar o recado dos trabalhadores do motofrete pedindo
justiça e respeito a direito já conquistado.

Expediente
A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Quack Design
Colaboradores: Febramoto / Abramoto / DNP /
Instituto Motofrete / 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

Licença Motofrete (placa vermelha) no DTP.
O SindimotoSP, em sua sede que fica no Brooklin
Novo, orienta e auxilia na obtenção dos documentos. Para mais informações, basta verificar os documentos listados no site www.sindimotosp.com.br/
noticias/noticia58.html e seguir as orientações do
sindicato.

Rápidas do Setor

Editorial
Esse editorial é dirigido especialmente para
você, motofretista. Veja que nosso setor está
em evidência, novamente, devido aos acidentes
que acontecem no trânsito. Nossa experiência e
acompanhamento dos fatos no segmento é contínuo e a todo instante, por isso, sabemos que,
para deixarmos de ser meros números, devemos apostar na regulamentação, que disciplina
a categoria, qualifica a mão de obra e melhora
a prestação de serviço. Não deixe de se regulamentar, de cumprir sua parte nesse processo,
pois essa padronização melhorará em muito,
as condições de trabalho e ainda acabará com
a concorrência desleal. Isso tudo é muito bom
para todos os envolvidos no setor de duas rodas
profissional. Compre essa ideia e vista essa camisa, quem ganha... somos todos nós.

Última etapa do curso,
são 5 horas de aulas práticas.

Reunião diretoria
O SindimotoSP reuniu recentemente diretoria, delegados sindicais e associados em sua sede para uma
confraternização pelos esforços dos “companheiros”
na luta sindical e na defesa dos direitos dos trabalhadores do setor de duas rodas. No fim do encontro, o
sindicato sorteou alguns capacetes para os presentes.

Movimento MAIO AMARELO coloca o trânsito no centro das atenções
Nesta edição, a Seguradora Líder-DPVAT, responsável pela administração do Seguro DPVAT em todo
o País, tem um importante convite a fazer a você,
motoboy. Contamos com a sua adesão ao Movimento MAIO AMARELO, uma campanha que visa chamar
a atenção de todos para os altos índices de mortes
e feridos no trânsito no Brasil. Só para lembrá-los,
apenas em 2013, mais de 633 mil indenizações do
Seguro DPVAT foram pagas, um número 25% maior
do que o ano anterior.
O objetivo do movimento é uma ação coorde-

nada entre Poder Público e a sociedade civil, contando com o apoio de empresas, entidades de
classes, associações, federações entre outras instituições. A intenção é colocar em pauta para o
debate o tema segurança viária, alertando toda a
sociedade para a “guerra” travada diariamente nas
ruas e estradas do País.
O Movimento MAIO AMARELO estimula o cidadão
a promover atividades voltadas à conscientização,
ao amplo debate das responsabilidades e avaliação
de riscos sobre o comportamento de cada cidadão,
dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.
E por isso, o seu símbolo não poderia ser diferente ao laço escolhido, na cor amarela, cuja simbo-

logia em relação à conscientização no combate ao
câncer de mama (laço rosa), de próstata (laço azul)
e, até mesmo, ao vírus do HIV (laço vermelho), está
amplamente consolidada pela sociedade. A escolha
propositada do laço como símbolo do Movimento
MAIO AMARELO vai ao encontro da necessidade da
sociedade tratar os acidentes de trânsito como uma
verdadeira epidemia e, consequentemente, acionar
cada cidadão a adotar as cautelas e prudência hábeis
a poupá-lo de ser uma vítima.
Contamos com a sua participação! Juntos podemos tornar o trânsito cada vez mais seguro e humano. P ara saber mais, acesse o site do Movimento
MAIO AMARELO: www.maioamarelo.com.br.

Em caso de acidente
de trânsito, você
mesmo pode reunir a
documentação e solicitar
o seguro gratuitamente.

dpvatsegurodotransito.com.br | 0800 022 12 04
O Seguro DPVAT indeniza os acidentados no trânsito em casos de morte, invalidez e reembolso de despesas médico-hospitalares.
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Ata de mediaçã
o registrada pela
Superintendência
Regional do Trab
alho
no Estado de Sã
o Paulo - Seção
de
Relação dos Trab
alhos/ Ministério
do
Trabalho, encont
ra-se disponível
no
site
www. sindimotos
p.com.br

SindimotoSP e Sedersp fecham
Convenção Coletiva 2014-2016 do Setor Dia
A categoria de entregas rápidas já tem nova
convenção coletiva fechada entre os sindicatos
laboral e patronal, SindimotoSP e Sedersp, respectivamente. As partes fixaram a vigência da
convenção no período de 1º de maio de 2014
a 30 de abril de 2016. A data-base da categoria é em 1º de maio e, a partir dessa data, as
empresas concederão correção dos pisos salariais normativos, vigentes em 30/04/2014, correspondente a 8 %, que resultará nos valores
mínimos a serem pagos ao motofretista. O salário agora é R$ 1.080,00. O VR passa para R$
11,00, o aluguel da motocicleta para R$ 502,15,
a cesta-básica para R$ 55,00 e o ponto para R$
7,30. Somados todas as porcentagens, chega-se
a 42% e, de aumento real, em média, 8,4%.

2013
1.000,00
10,00 / 220,00 (mês)
469,30
50,00
6,82
1.739,30

PISO
VALE-REFEIÇÃO
ALUGUEL MOTO
CESTA-BÁSICA
PONTO
VALOR TOTAL
MÉDIA TOTAL

REAJUSTE
8%
10%
7%
10%
7%
42% (soma %)
8,4%

Variação Anual do INPC (em %)

2014
1.080,00
11,00 / 242,00 (mês)
502,15
55,00
7,30
1.879,15

Aumento real salarial SindimotoSP
11,11%

Aumento foi 2,18%, que representa
37,05% de aumento sobre a inflação
(Abril 2012 a Abril 2013 - 5,82%).
8%

Fonte INPC IBGE

O SindimotoSP tem alcançado reajustes salariais acima da inflação desde 2007. Para se
ter uma ideia, entre 2010 e 2014, a soma dos
aumentos reais chegaram a 33,11% enquanto
que o acumulado do IPCA passou pouco mais
dos 20%. A maior diferença foi alcançada ano
passado em que chegou a quase 6%. Em 2010,
o salário era de R$ 774,00, já em 2014, chega a
R$ 1.080,00.
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daFra riVa carGo. pode comparar:
é maiS em tudo.
consulte condições especiais para
frotistas e associados ao Sindimotos
Sp na rede de concessionárias

ITENS DE SÉRIE

+
+

+

+

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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SindimotoSP consegue isenção de taxa do Inmetro
Na busca pela diminuição do valor para o motofretista se regulamentar, o SindimotoSP conseguiu
mais uma vitória. A partir de agora, o profissional
não pagará mais a taxa de modificação do veículo (documento) de passageiro para moto Cargo.
Além disso, será possível economizar, em média,
R$ 220,00 e, ainda, cerca de 7 dias com a espera
pelas aprovações dos pedidos.
A vitória veio na reunião com o Detran, em abril.
Antes, o motofretista, só para obter essa autorização de modificação, dirigia-se ao Detran e solicitava uma Guia de Modificação do Veículo. Com o
documento em mãos, era necessário levar a motocicleta até empresa credenciada pelo Inmetro para
vistoria das alterações realizadas (colocação de
baú, protetor de pernas, faixas refletivas e antena
corta-pipa) e receber laudo aprovando as mudanças. Aqui, entrava o pagamento da taxa, em média,
R$ 220,00 (caso incluso serviço de despachante).
Em seguida, com a aprovação, voltava ao Detran
para mudar o documento da moto de espécie Passageiro para Cargo. Agora, será possível economizar também o valor da alteração do documento, ou
seja, R$ 156,00, pelo menos por enquanto.
A alterações serão publicadas no Diário Oficial do
Estado de São Paulo.

da atividade de motofrete, além de ter oferecido
mais de 60 mil cursos gratuitamente, agora incentiva e desburocratiza o processo de regularização da
motocicleta. A conquista foi realizada após várias
reuniões realizadas pelo SindimotoSP em conjunto
com a diretoria do DetranSP, parceria essa construída na gestão do ex-presidente Daniel Annenberg,
que apoiou ao longo de 3 anos, implantando forte
parceria com a categoria do motofrete e mototáxi.
Atualmente, a nova presidenta do DetranSP Neiva
Aparecida Doreto, que assume o comando do maior
órgão de trânsito do país, tem a missão de continuar

o legado deixado por Annemberg, que proporcionou
mudanças que contribuíram com toda população
do Estado de São Paulo.Todos estes incentivos tem
como objetivos a conscientização dos profissionais,
a redução dos acidentes e mortes envolvendo a categoria, contribuindo assim, com a “Década de Segurança 2011-2020”, implementada pela ONU.
Todo este trabalho de parceria com o órgão, só
foi possível devido à condução responsável do SindimotoSP, com objetivos claros de valorização do
profissional e desmarginalização da categoria, qualificando, padronizando e profissionalizando.

AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Agora, motofretista gastará menos tempo e
economizará mais dinheiro
O DetranSP dá exemplo de como o poder público
pode contribuir com o processo de Regulamentação

DTP convoca mais de
500 empresas de
motofrete para
comprovar regularidade

A Divisão de Inspeção e Fiscalização do Departamento de Transportes Públicos (DTP),
órgão ligado á prefeitura de São Paulo, está
convocando as empresas de motofrete da
cidade para comprovarem regularização das
atividades no setor de entregas rápidas. A
convocação tem base legal segundo a Lei
Municipal 14.491/2007, regulamentada pelo
Decreto 48.919/2007.
As responsáveis ou representantes legais
das empresas devem dirigir-se imediatamente,
segundo o próprio DTP (Rua Joaquim Carlos,
655 – Pari) para comprovar legalização.
Caso não compareça, a empresa caracterizará funcionamento clandestino e poderá ser
lacrada conforme as sanções contidas nos
artigos 28 e 30 da Lei 14.491/2007 combinado com os artigos 41 e 42 da Lei 7.329/1969
com redação conferida pela Lei 10.308/1987,
além das alterações determinadas na Lei
15.676/2012.

Respeite os limites de velocidade.

www.yamaha-motor.com.br
facebook.com/yamahamotorbrasil
twitter.com/yamahamotorbra
Instagram: yamahabrasil

Peças Econômicas

Os valores das parcelas em reais são de referência, conforme tabela de preços da Administradora, válida para todo o território brasileiro. Condição referente ao modelo CROSSER 150, versões E e ED, na Tabela de Preços
do Plano Nacional do Consórcio Yamaha Motor, vigente desde o dia 10/02/2014. Grupos de 72 meses têm Taxa de Administração de 25% e Seguro de 8,7336%. Consulte o Contrato de Adesão para mais esclarecimentos
sobre a composição dos valores. Motocicletas Yamaha estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. Central de Relacionamento
com o Cliente: (11) 2431-6000. SAC: 0800-774-3233 - sac.consorcio@yamaha-motor.com.br. CAS - Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br.
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No próximo dia 26 começa fiscalização educativa
da Regulamentação em São Paulo
A príncipio, primeira ação do Governo Estadual será de caráter informativo. A Polícia Militar distribuirá
material e orientará motofretistas sobre data limite que o profissional do setor tem para se regularizar. Depois
disso, multa e até apreensão do veículo serão realizados caso o trabalhador não se adeque as normas.
Moto branca é
a cor padrão

Motofretistas terão que se adequar ainda esse ano.
Em 2015 é multa e apreensão

Uma força tarefa envolvendo vários departamentos do governo estadual, bem como municipal, está se preparando para início da fiscalização do motofrete em todo estado no próximo
dia 26 de maio. As blitz realizadas em diversos
pontos serão apenas orientativas. Material com
as informações, bem como datas, serão repassadas aos motociclistas profissionais para saberem
o que fazer e até quando precisam fazer. Depois
da data prevista, começa a fiscalização punitiva.
O SindimotoSP também fará parte da ação
distribuindo material como jornais e revistas
produzidos pelo próprio sindicato, mostrando
passo a passo como se regulamentar. Além disso, no site do SindimotoSP, já é possível saber
como se adequar, bem como obter ajuda na
emissão do Condumoto e da Licença Motofrete
(placa vermelha).
Segundo a Lei Federal 12.009, de 2009, os
itens obrigatórios para realizar o serviço de
transporte de mercadorias e de documentos
são a placa vermelha, o protetor de motor (antigo mata-cachorro), a antena corta-pipa, coletes refletivos, além de capacete e de estar com
a documentação em dia. No caso da cidade de
São Paulo, é obrigatório também o Condumoto,
documento que habilita o condutor profissional

Outros itens de segurança exigidos por lei

SindimotoSP vem alertando desde 2009 que
regulamentação não tem volta e oferece Curso 30 Horas
gratuitamente em parceria com o Instituto Motofrete.
Auxílio na obtenção do Condumoto e da Licença
Motofrete também estão disponíveis no sindicato.

Documentação necessária
para a regulamentação do motofretista

Antena
corta-pipa

Baú
padronizado

Protetor de pernas
(mata-cachorro)

CNH

Colete “Aprovado
Denatran”

Faixa reflexiva para moto e
capacete “Aprovado Denatran”

a transportar pequenos objetos, documentos,
refeições etc. Para se obter essa autorização, assim como a licença, é preciso realizar o Curso 30
Horas do Contran, que além de obrigatório, é a
porta de entrada para se regulamentar.

Condumoto

Licença Moto-Frete

Placa vermelha

Acidentes envolvendo motocicletas
precisam de solução urgente
É o que aponta estatísticas preocupantes e especialistas em trânsito.
Descaso pode comprometer mão de obra no setor de motofrete.
Nos últimos anos, o número de mortes de motociclistas no trânsito em todo o País aumentou mais
de 900%, número esse, equivalente a guerras que
acontecem em alguns países da África e Europa, por
exemplo.
O sociólogo Julio Waiselfisz, elaborou pesquisa intitulada Mapa da Violência de 2013, com base
em dados do Ministério da Saúde, e apontou 14,6
mil mortes. São 40 por dia. Já o governo federal
aponta 11,5 mil motociclistas mortos no trânsito.
Em média, 31 óbitos por dia. Independente da fonte ou pesquisa, o fato é que muitas mortes poderiam ser evitadas com ações eficazes, campanhas

e união de todos os setores envolvidos, principalmente dos poderes públicos. Só para comparar, em
2013, houve 573 mortes por dengue, o que foi motivo de mobilização nacional, inclusive da imprensa,
para evitar a epidemia.
Para se ter uma ideia, a frota de motocicletas no
Brasil passou de 2,8 milhões em 1998, para 18,4 milhões em 2011, o equivalente a 26,1% dos veículos
sob registro do Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran). Atualmente, já ultrapassa os 20 milhões
e pode chegar a 25 em menos de dois anos.
Com isso, fica impossível descartar como causas
de tantas mortes apenas a falta de cumprimento

das leis, desrespeito às regras de trânsito por parte
dos condutores de motos etc, e sim, associar a elas,
uma série de fatores que precisam ser revistos.
Só os custos das internações hospitalares de motociclistas pelo SUS atingiram R$ 102 milhões em
2012. Nesse valor, não somou-se, por exemplo, custos do resgate e remoção das vítimas e veículos, danos ao mobiliário urbano e à sinalização de trânsito,
do atendimento policial e dos agentes de trânsito,
processos judiciais, pensões, benefícios etc, sem
falar na perda de receitas dos motofretistas com a
interrupção temporária ou até permanente de suas
atividades.

APOIO

