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SindimotoSP mostra força e leva 2 mil motociclistas em
ato pacífico contra falta de políticas públicas municipais
de segurança aos motofretistas e motociclistas
Depois de uma reunião uma semana
antes do ato, em que não houve
acordo entre poder público municipal
e o SindimotoSP, uma manifestação
pacífica saiu da sede do sindicato na
última terça-feira (26/8) e percorreu
as principais ruas e avenidas do
munícipio para reivindicar políticas
públicas a favor dos motociclistas
profissionais. Apoiado pela UGT, o
SindimotoSP mostrou a união da
categoria e que não retrocederá na
defesa dos direitos dos motofretistas
e motociclistas.

Ministro do Trabalho receberá SindimotoSP
para falar sobre Periculosidade

No dia 3 de setembro, Gilberto Almeida
dos Santos, o Gil, presidente do SindimotoSP, estará com ministro do Trabalho e Emprego (MTE) Manoel Dias, para tratar sobre

o pagamento da periculosidade. O Sindicato já
está fazendo pressão para que o pagamento
do benefício comece em outubro. Antes, Dias
já havia recebido Gil que pediu não só empenho para que o pagamento fosse concedido o
mais breve possível, como também havia pedido mais fiscalização contra as empresas clandestinas de motofrete que minam o setor. Será
tratado também a representatividade da categoria em São Paulo e projetos voltados para o
motofrete que estão parados no MTE.
A periculosidade está sob audiência pública
que se encerra em setembro e está ouvindo
opiniões diversas. Após avaliação final, o próprio MTE determinará como e as formas para o
pagamento da periculosidade.

Representantes da prefeitura receberam diretoria do
SindimotoSP e UGT. Em reunião que levou mais de duas
horas, o sindicato e a central sindical obtiveram grande
vitória. Uma Portaria será assinada para formar um grupo
de trabalho que discutirá e buscará soluções para as reivindicações do SindimotoSP
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Motofretista faça o curso, porque a fiscalização começará em breve
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Por Fernando Medeiros

INFORME PUBLICITÁRIO

Cinco dicas para pilotar sua
motocicleta com segurança
A frota de motocicletas tem crescido bastante no Brasil nos últimos
10 anos e naturalmente
com ela cresceu também
o número de acidentes.
Como usuário diário de
motocicleta já há alguns anos, observador do assunto e
tendo estudado alguns dados estatísticos, posso dizer com
segurança que cerca de 80% dos acidentes poderiam ser
evitados com um pouco mais de prudência, educação dos
motoristas de qualquer veículo e pelos próprios motociclistas, principalmente se tiverem mais preparo para utilizar a motocicleta.
Com base nessa premissa, listo abaixo as cinco principais dicas para pilotar com segurança:
1 - Chuva - Em dias de chuva os riscos são grandes
para todos os veículos, mas para as motocicletas são ainda
maiores. Buracos escondidos por poças d’água, piso escorregadio e visibilidade comprometida são apenas os mais
elementares, porém há muitos outros. Os motoristas dos
carros olham menos no retrovisor devido a atenção à frente e por vezes, não enxergam direito e acabam entrando
na frente das motos. Também há a questão do frio que
prejudica a mobilidade, assim como o grande número de
roupas. Outro risco grande é o jato de água que os carros
e caminhões podem jogar sobre as motos ao passarem
em grandes poças d’água. Elas podem desequilibrar o motociclista pelo susto ou força da água. Além dos buracos a
água também esconde a presença de óleo e detritos escorregadios na pista.
2 - Pós-chuva - Quando a chuva acaba os motoristas
voltam a conduzir seus veículos com a confiança e segurança de quem está andando em solo seco e com boa
aderência, no entanto para as motos este é um período
crítico, pois a chuva traz para o meio da rua areia e detritos que roubam toda a aderência do piso, o que aumenta

muito o risco de acidente. Em lugares baixos este risco é
muito maior, pois a água desce pelas ruas com maior volume de detritos e maior capacidade de espalhá-los.
3 - Óleo nas curvas - As chances de ter óleo na pista
são muito maiores em curvas do que em uma via reta. É
simples entender o porquê. Nos caminhões os tanques de
combustível ficam nas laterais e com a boca virada para o
lado de fora. Quando estes caminhões estão com o tanque cheio e fazem curvas mais fechadas, o risco de derramar o combustível é muito grande. É bastante comum
acontecer acidentes, por exemplo, em alças de acesso a
pontes, onde a curva é fechada e com certa velocidade.
Passar de moto sobre este combustível é certeza de queda, pois em uma curva é quase impossível segurar a moto
nestas condições. Para evitar este tipo de acidente, o ideal
é fazer a curva em baixa velocidade e na parte de dentro
da pista. É fundamental estar devagar para não derrapar e
cair na frente ou embaixo de outro veículo. Outro ponto é
que os detritos do solo são lançados na parte de fora da
curva, deixando o solo com menor aderência nesta área.
4 - Distância de seguimento - Mais comum do que
se imagina é acontecer colisões traseiras entre motocicletas ou mesmo com carros e outros veículos. Isto ocorre
porque inexplicavelmente os motociclistas costumam andar “colados” no veículo a sua frente, principalmente nos
corredores. A distância segura é de pelo menos 15 ou 20
metros. Pelas características dos pneus das motos a área
de atrito com o solo é muito menor, portanto requer mais
espaço para parar.
5 - Cuidados entre os carros - Apesar de polêmica a
prática de pilotar entre os carros é uma realidade da qual
não podemos mais fugir. A questão é matemática nas capitais. Se a motos que andam entre os carros adotarem o
centro das faixas de rodagem, estaremos tirando espaços
hoje ocupados por carros e o trânsito ficaria pior do que
já é. Em São Paulo, por exemplo, onde a frota circulante

Editorial
Parabéns ao SindimotoSP por mais uma vez defender os direitos
dos motofretistas na manifestação que realizaram recentemente contra
o fim das motofaixas e dos bolsões de estacionamento no centro da
cidade. A prefeitura alega que as motofaixas não resolvem a questão
da diminuição dos acidentes com motos... vamos acordar autoridades.
Como duas motofaixas resolveriam essa questão? É preciso de mais
corredores exclusivos para motociclistas. Quanto aos bolsões, tirá-los
para fazer ciclofaixa? Francamente, quem faz isso parece não se importar mesmo com os motofretistas que ficam até duas horas para achar
uma vaga. O poder público municipal precisa criar políticas públicas
para o setor de motofrete urgente, afinal de contas, São Paulo vive hoje
sem motofretistas? Achamos que não!
Aproveitamos e, mais uma vez, alertamos os motofretistas em relação as eleições que se aproximam. Vejam os candidatos que ajudam
de fato à categoria, não se iludam com promessas e palavras bonitas
de quem só aparece nessa época. A hora para mudança é agora. Vote
em quem de fato está com os profissionais do motofrete em qualquer
tempo e lugar.
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é de 1 milhão de motocicletas, podemos considerar que
apenas 20% delas estão nas ruas ao mesmo tempo, portanto 200 mil. Considerando que uma moto precisa de
pelo menos 4 metros para rodar, (isto em trânsito parado,
pois a moto tem quase 2 metros, mais 1 metro à frente e
outro atrás), estaremos tirando das ruas 800 km de asfalto
para os carros. A consequência disto seria simplesmente a
inviabilidade do trânsito na cidade.
Voltando a questão da segurança é importante tomar
muitos cuidados nos “corredores”. A velocidade para pilotar com segurança é de no máximo 70 km/h. Mesmo
que o limite da via seja maior, para a sua segurança, não
ultrapasse esta velocidade. Caso não tenha motocicleta alguma à sua frente utilize a buzina para chamar a atenção
dos motoristas. É sabido que eles não gostam, mas é uma
questão de segurança para o motociclista. Se a sua moto
tiver o recurso do lampejador de farol utilize-o à noite, pois
é mais eficiente do que a buzina.
Conforme mencionamos acima, mantenha a distância
e jamais tente ultrapassar sem que a moto à frente lhe
tenha dado passagem. Este é um dos maiores motivos de
acidentes nos corredores. Mantenha seus espelhos retrovisores bem posicionados e não tente passar por espaços
duvidosos. Quando tiver a sua frente um espaço do qual
você se pergunte: será que passa? Sempre responda para
si mesmo NÃO! Se a situação levou você a se questionar é
porque o espaço é apertado e não lhe garante segurança.
Caro amigo leitor, sou usuário de motocicleta e conheço bem o dia a dia e o prazer de pilotar sobre duas rodas.
Vejo diariamente pessoas se submetendo a riscos desnecessários para ganhar segundos que, dificilmente, farão a
diferença quando você chegar ao seu destino. Considere
o tempo que você já está ganhando pelo simples fato de
estar de moto. Por mais que você tente correr o tempo
ganho não compensa o risco ao qual se expõe. Andar de
moto é muito prazeroso, mas viver é muito melhor!
Fernando Medeiros é diretor executivo da ASSOHONDA.

Agora dá pra
Agoraparcelar
dá para
o
parcelar seu
Seguro
DPVAT
Seguro
DPVAT*.
de motos,
vans, ônibus e
micro-ônibus,
usados.
*válido para motos,
vans e micro-ônibus usados.

Se você tem um veículo usado, como: moto, van, ônibus ou micro-ônibus, prepare-se
para uma boa notícia. Agora você pode parcelar o pagamento do Seguro DPVAT.
Ficou mais fácil manter seu veículo regularizado e garantir a indenização para vítimas
de acidentes de trânsito.

Saiba mais em:
dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 12 04
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SindimotoSP faz mega protesto contra fim d

Sindicato tentou em reunião anterior evitar manifestação, por
que acabou gerando o ato pacífico que juntou

Motofretistas comparecem em peso mostrando união. SindimotoSP é o grande agregador.
Pelas ruas da cidade SindimotoSP dá o seu recado

A tarde do dia 26 de agosto ficou marcada
com mais uma vitória do SindimotoSP contra a indiferença da prefeitura de São Paulo
que retirou as motofaixas da Rua Vergueiro e
Avenida Sumaré, bem como bolsões de estacionamento para motofretistas no centro da
cidade, sendo o principal, o da Rua Boa Vista.
Segundo comunicado da Secretaria de Transportes, as motofaixas saíram porque não
diminuiram os acidentes e os bolsões para
construção de ciclovias.
A concentração dos motociclistas começou
em frente do SindimotoSP, saiu pela Avenida
Bandeirantes já com cerca de 800 participan-

tes, desceu a Avenida 23 de Maio - pico da
manifestação com cerca de 2 mil motofretistas - entrou no centro da cidade via Praça João
Mendes e chegou à prefeitura por volta das
16hs30. Em frente a sede do Executivo municipal, os motoclistas estacionaram as motos.
Na sequência, parte da diretoria do SindimotoSP, além do presidente Gil e Canindé
Pegado (secretário Geral da UGT), foi recebida por José Pivatto (secretário Adjunto de
Relações Governamentais, Daniel Teles (diretor do DTP) e Tadeu Leite Duarte (diretor da
CET) para uma reunião que durou mais de
duas horas.

Gil: O grande líder dos motofretistas
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da motofaixa e bolsões de estacionamento

rém não houve acordo diante das reivindicações apresentadas
u quase 2 mil motofretistas no pico do evento.

Após Portaria publicada, GT discutirá
• volta das motofaixas nas principais vias públicas
• bolsões de estacionamento para motofretistas
• criação e sinalização de corredores virtuais
• criação de programa de proteção ao motociclista
Ficou acertado que, a prefeitura publicará uma Portaria nos próximos dias criando
um Grupo de Trabalho (GT) para discutir as reivindicações dos motofretistas imediatamente. A Portaria incluirá membros do poder público municipal, o SindimotoSP e outras
entidades que atuam no setor para encontrarem soluções rápidas.

• fiscalização regular nas empresas clandestinas
• campanha educativas e de orientação para o setor

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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conForto e
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• 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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CHIQUINHO PEREIRA, 23023,
LUTANDO pelos motofretistas e motociclistas
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Programa Observar: dicas para um
trânsito mais seguro na internet.
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 funcional 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.

CHIQUINHO PEREIRA
sempre batalhou
pelas reivindicações
dos motofretistas e
motociclistas. Agora ele
PEDE SEU VOTO e assume o
COMPROMISSO de trabalhar
pela VALORIZAÇÃO DA
CATEGORIA.
Há anos CHIQUINHO PEREIRA, 23023, participa das
mobilizações da categoria. Participou da luta pela prorrogação
da fiscalização das leis e nas campanhas de educação e
redução dos acidentes, entre outras.
CHIQUINHO PEREIRA, 23023, vai lutar para:
•
•
•
•
•
•

VALORIZAÇÃO da categoria e COMBATE à INFORMALIDADE;
FISCALIZAÇÃO das empresas clandestinas;
APOSENTADORIA ESPECIAL para a categoria;
Construção de MOTOFAIXAS;
Criação de mais ESTACIONAMENTOS para motos na Zona Azul;
Criação de FINANCIAMENTOS para aquisição de
motocicletas e equipamentos obrigatórios;
• Defender, junto ao Ministério do Trabalho, a
aprovação da REGULAMENTAÇÃO DE
PERICULOSIDADE no menor tempo possível;

Chiquinho Pereira e Gil,
presidente do SindimotoSP

Vote CHIQUINHO PEREIRA, 23023,
para Deputado Estadual.
Agradecemos seu apoio. RENOVAÇÃO JÁ!

Chiquinho Pereira e Gil, presidente do
SindimotoSP durante mobilização da categoria

www.facebook.com/chiquinhopereira23023
AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Coligação: PPS - PSDB - DEM - PRB - CNPJ CANDIDATO - 20.561.970/0001-73

anuncio motofretistas 13X16 agosto 14-2.indd 1

11/08/14 17:17

PPM está
sendo avaliado
pelo Governo
Estadual de SP
O SindimotoSP apresentou o Programa
de Proteção ao Motociclista (PPM) ao governador Geraldo Alckmin no início do mês
com o objetivo de diminuir os números de
acidentes com motociclistas em todo estado. Segundo o próprio sindicato, a gestão
Alckmin, em relação ao assunto, vem dando
resultados satisfatórios, mas a implantação
do PPM poderia não só acelerar a diminuição como ser outra alternativa prática
e rápida para que os acidentes diminuam.
Atualmente, São Paulo tem 30% da frota
nacional de motocicletas rodando pelas estradas, avenidas e ruas paulistas.
As diretrizes do programa são: sistema
de gestão com estatísticas e controle dos
acidentes envolvendo motos, fiscalização,
campanhas de educação e orientação para
os motociclistas e motoristas, ampliação
do atendimento para motociclistas pelo
Corpo de Bombeiro na questão da identificação dos acidentados e unificação de
dados, segurança viária com construção
de motofaixas e sinalização de corredores,
segurança veicular - isenção de impostos
para compra de equipamentos de segurança, entre outras.

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.

