Seja você a mudança no trânsito!
Página 7
Edição n˚ 53 / Julho - Distribuição Gratuita

www.jornalavozdomotoboy.com.br

O presidente Gil e o diretor-presidente do DetranSP Daniel Annenberg foram à capital do
País para se reunirem com o Dr Alberto Angerami, presidente do Contran e diretor Geral do
Denatran, para sugerir alterações que facilitem o processo de regulamentação em todo Brasil.
Uma delas é criação imediata da modalidade EAD para o Curso de 30 Horas obrigatório.
O SindimotoSP tem buscado junto aos poderes públicos soluções favoráveis aos motociclistas
profissionais como facilitar a regulamentação do
setor. Assim, o presidente do sindicato Gilberto
Almeida dos Santos (Gil), esteve em Brasília para
uma reunião com Daniel Annenberg, diretor-presidente do Detran de São Paulo e o Dr Alberto
Angerami, presidente do Contran e diretor Geral
do Denatran.
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Decisão polêmica do TST reconhece direito à indenização para
motociclistas que tiveram moto roubada no exercício do trabalho
Os motociclistas profissionais que usam a própria moto no trabalho para empresas tiveram um
direito assegurado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Se a motocicleta for levada por ladrões durante o expediente, esses trabalhadores
poderão ser indenizados, porém, é necessário entrar com processo e aguardar decisão do próprio
TST.
A primeira decisão contra recurso de empresa

do ramo de bebidas e favorável ao motociclista
ocorreu em 2013, quando a indenização por danos materiais foi fixada pela Justiça do Trabalho de
Goiás e não foi alterada pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no julgamento.
Em 2014, seguindo jurisprudência, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande
do Sul, obrigou empresa de medicamentos farmacêuticos a indenizar por danos materiais um

motociclista profissional que também teve a motocicleta furtada durante a jornada de trabalho. O TST
manteve decisão também favorável ao motociclista.
No final do processo, ambos foram indenizados.
A decisão do TST passa a servir apenas como referência para ações semelhantes porque não existe,
ainda, uma Súmula definitiva. Portanto, cada Tribunal Regional do Trabalho, onde a ação começa, tem
o seu próprio entendimento.

27 DE JULHO - DIA DO MOTOCICLISTA

2

acesse nosso site www.jornalavozdomotoboy.com.br

Edição 53 • JULHO 2015

Limites de velocidades são reduzidos nas
marginais Tietê e Pinheiros. Com trânsito mais
lento, motociclista deve redobrar atenção
Motociclistas profissionais que usam as marginais Tietê e Pinheiros para realizar entregas devem ficar atentos aos novos limites de velocidade
que diminuíram a partir de 20 de julho. A velocidade máxima caiu de 90 km/h para 70 km/h nas
pistas expressas, de 70 km/h para 60 km/h nas
centrais; e de 60 km/h para 50 km/h nas pistas
locais. No caso de ônibus e caminhões, a velocidade limite nas pistas expressas será 60 km/h.

Além de trânsito mais lento, os motociclistas
e motoristas em geral terão 18 radares para fiscalizá-los no percurso de aproximadamente 90
km de extensão das duas marginais, somando
ida e vinda dos dois sentidos. Quem exceder a
velocidade receberá multas que variam de R$
85,13 a R$ 574,62 e 4 a 7 pontos na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH).
A justificativa da prefeitura para as mudanças

SindimotoSP e Simosasco unem forças

Simosasco e Sedersp fecham Convenção Coletiva
na sede do SindimotoSP

Editorial
Depois do reajuste para o motociclista profissional do setor dia que, em menos de 12 meses
teve salário aumentado em 42%, incluindo a periculosidade, chegou o aumento do setor diferenciado. Agora, o SindimotoSP se prepara para negociar com o setor delivery e de jornais / revistas.
Em tempos de crise, o sindicato dos motociclistas
comemora bons números e avança na questão da
regulamentação, bem como nomeia delegados
sindicais em Araraquara e Rio Claro. No sentido
de união entre os sindicatos de motofrete, reforça
parceria com o de Ribeirão Preto e Osasco.
Na prefeitura de São Paulo, junto ao governo
estadual e Federal, o SindimotoSP também tem
obtido vitórias importantes para os motocas,
como bolsões de estacionamento, cursos de 30
horas gratuito e muito mais. Aproveitamos e convidamos você para conhecer nosso site www.jornalavozdomotoboy.com.br e ficar mais informado
sobre o que acontece no setor.

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
Site: www.jornalavozdomotoboy.com.br
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

Presidente Gil (SindimotoSP) apoia trabalho
de diretores do Simosasco.

Ambos os sindicatos são parceiros e tem trabalho contínuo na busca de melhorias para o setor como a regulamentação e troca de experiências entre outros assuntos. A principal bandeira
defendida por ambos é a regulamentação. Denunciar as empresas que não respeitam as Convenções Coletivas e exploram mão de obra da categoria sem respeitar leis e direitos também são
objetivos. A parceria entre os sindicatos é uma
das bandeiras do SindimotoSP que busca a união
das entidades sindicais de todo Brasil que lutam
pelos direitos dos trabalhadores de motocicleta.

são os números de mortos nas duas marginais
no ano passado: 73. Segundo o secretário de
Transportes de São Paulo Jilmar Tatto, a decisão
teve como base estudo da Universidade Federal
de Santa Catarina que mostra que a letalidade é
diretamente proporcional à velocidade do veículo. A 32 km/h, por exemplo, o índice de mortes
nos acidentes estudados é de 5%, e a 64 km/h
é de 85%.

Rio Claro agora tem
representantes indicados
pelo SindimotoSP

Interior será fortalecido com a presença
dos delegados sindicais.

No movimento de expansão ao interior, o
SindimotoSP nomeou dois companheiros da cidade de Rio Claro para serem os representantes do sindicato no município e região. São os
companheiros Rogerio Henrique Leite e Cristiano
Ferreira. Nas atribuições delegadas incentivarão
a regulamentação, a conscientização da importância da qualificação dos profissionais entre outras situações. Ao todo, serão 12 cidades (além
de Rio Claro), a saber: Analândia, Araras, Ajapi,
Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Leme, Porto Ferreira e Santa Gertrudes.

SindimotoSP e Sindimoto-RPR:
juntos em Ribeirão Preto

Araraquara terá delegado sindical
do SindimotoSP

Presidente Gil e diretoria do SindimotoSP parabenizam trabalho do companheiro Danilo, presidente do Sindimoto RPR.

Diretoria do SindimotoSP e o presidente Gil
prestigiam posse do delegado Sindical Osias.

Os motociclistas profissionais da cidade e região encontram respaldo no trabalho do Sindimoto-RPR que, assim como o SindimotoSP, luta pelos
direitos da categoria. Presidido pelo companheiro
Danilo Pereira, o sindicato defende motofretistas
e mototaxistas da cidade e outras nos arredores,
além de possuir parceria com o SindimotoSP. Na
lista de prioridades dos sindicatos estão a regulamentação, denúncia de empresas clandestinas
e manutenção dos direitos dos trabalhadores do
setor, bem como o pagamento obrigatório da periculosidade, segundo a Lei Federal 12997.

O companheiro Osias Rodrigues de Moraes
será o delegado sindical da cidade. Com isso
reivindicará direitos como registro em carteira,
pagamento de benefícios como à periculosidade,
entre outros. As cidades de atuação serão Araraquara; Américo Brasiliense; Boa Esperança do
Sul; Borborema; Cândido Rodrigues; Dobrada;
Fernando Prestes; Gavião Peixoto; Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Rincão, Santa
Ernestina, Santa Lúcia, Tabatinga, Taquaritinga,
Trabiju, Luis Antonio, São Carlos, Descalvado, Ibaté, Brotas e Jaú.

Use os equipamentos
obrigatórios de segurança.
Afinal, sua carga mais
importante é você mesmo.
Antena
corta-pipa
Baú com
adesivo refletivo

Capacete com
adesivo refletivo

Colete com
faixa refletiva

Moto original de fábrica,
mínimo 120cc, cor branca

Faixa refletiva
nos dois lados

Protetor
de perna

Passo a passo para se regularizar

Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

0,35% ao mês em até 24 vezes
www.bancodopovo.sp.gov.br

Af.25x39cm_motofretista_equipamentos.indd 1

1- Fazer o curso de capacitação
2- Tirar a 2º via da CNH com a observação ‘’MOTOFRETISTA”
3- Solicitar a licença do município - “CONDUMOTO”
4- Equipar a motocicleta com itens de segurança
5- Alterar a categoria e a placa da moto
Saiba mais www.detran.sp.gov.br

06/07/15 16:25
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SindimotoSP e DetranSP pedem ao
Contran, em Brasília, soluções
para acelerar regulamentação
O SindimotoSP tem buscado junto aos poderes públicos soluções favoráveis aos
motociclistas profissionais como facilitar a regulamentação do setor. Assim, o
presidente do sindicato Gilberto Almeida dos Santos (Gil), esteve em Brasília para
uma reunião com Daniel Annenberg, diretor-presidente do Detran de São Paulo e o
Dr Alberto Angerami, presidente do Contran e diretor Geral do Denatran.
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Veja aqui endereços das unidades do
Senat na Capital e interior de São Paulo
que oferecem gratuitamente o
Curso 30 Horas Obrigatório do Contran.
VILA JAGUARA
Avenida Cândido Portinari, 1100
Telefone: (11) 3621-4500
PARQUE NOVO MUNDO
Rua Tuiuti, 09
Telefone: (11) 2207-8840
Rodoshopping Fernão Dias
Telefone: (11) 2983-2232
Fax: (11) 6983-2232
ABC SANTO ANDRÉ
Rua Vereador Jose Nanci, 300
Telefone: (11) 4977-9999 /4977-9991
CUBATÃO
Rodovia Cônego D. Rangoni, km 262,5
Telefone: (13) 3361-1706
SÃO VICENTE
Praça Adalberto Panzan, 151
Telefone: (13) 3465-1300

Uma pauta com 9 itens foi entregue ao presidente do Contran. Nessa pauta estava o pedido
para a criação da modalidade EAD para o Curso 30
Horas do Contran, que exige aulas teóricas e práticas de forma presencial. Estas aulas têm “emperrado” o avanço da regulamentação não só no Estado
de São Paulo, mas no Brasil, porque a procura é
maior que a oferta.
Outra importante solicitação foi a liberação do
transporte na motocicleta de familiares no trajeto de ida e volta do trabalho para não caracteri-

“O processo de regulamentação só
pode ser adiantado se o curso de 30
Horas estiver na modalidade EAD e
chegar, assim, a diversas localidades
que sequer possuem escolas do
Senat”, afirmou Gil.

A aceleração no processo
de regulamentação é desejo
compartilhado pelo governador
Geraldo Alckmin que reconhece a
importância da regulamentação
para padronização da categoria
resultando em diminuição de
acidentes e valorização do setor.
e Rodrigo Silva, advogado e diretor institucional,
respectivamente, do SindimotoSP. O ofício com as
solicitações foram entregues na reunião, discutidas e, em 30 dias haverá parecer do Dr Alberto
Angerami sobre as reivindicações.

AGUDOS
Rodovia Marechal Rondon, km 317
Telefone: (14) 3262—2425
ARAÇATUBA
Rodovia Senador Teotônio Vilela, KM 09
Telefone: (18) 3607-2700
ARARAQUARA
Avenida Antenor Elias, 1450
Telefone: (16) 3336-2090 / 3336-2227
BAURU
Rua Jose Postingue, 5
Telefone: (14) 2108-1800
CAMPINAS
Avenida Comendador Aladino Selmi, 1395
Telefone: (19) 3746-3700
JACAREI
Avenida Pres. Humberto A.C. Branco, 3201
Telefone: (12) 3953-4454 / 3962-5211
LIMEIRA
Rodovia Anhanguera, km 150
Telefone: (19) 3451-1004

zar transporte clandestino, já que, a motocicleta
quando transformada em categoria aluguel, placa
vermelha, não é permitido o transporte de passageiro.
No encontro também estavam Gilmar Lourenço

MARÍLIA
Avenida Durval de Menezes, 1901
Telefone: (14) 3451-4002

Outras reivindicações foram:
1. Curso 30 Horas na modalidade EAD.
2. Fim das aulas práticas.
3. Permissão de transportar familiares no trajeto ida / volta do trabalho
4. Normatização de motofaixas e a sinalização de faixas de segurança entre os corredores de moto.
5. Benefícios para a regulamentação, conforme Lei Federal 12009 e Resoluções do Contran.
6. Implantação do Programa de Proteção ao Motociclista (PPM).
7. Aumento do limite de pontuação de 20 para 40 pontos para o motociclista profissional.
8. Cursos de 30 horas gratuitos pelo Funset.
9. Redução do valor de DPVAT para os motociclistas profissionais.
SindimotoSP pede ao Contran / Denatran a normatização e sinalização de faixa de segurança
entre os corredores de automóveis. Virtualmente ela já existe, porém, precisa de padronização para
oferecer mais segurança, como por exemplo, velocidade máxima permitida pintada no solo, placas
de entrada e saída da via, proibido ultrapassar motos no corredor etc.
O SindimotoSP acredita que a regulamentação
das motofaixas em âmbito federal, via Contran e
Denatran, obrigaria os municípios com mais de 100
mil habitantes instalarem motofaixas, diminuindo
assim, acidentes entre os motociclistas.

PIRACICABA
Rua Rossini Pinto, 200
Telefone: (19) 3426-9994
PRESIDENTE PRUDENTE
Rodovia Arthur Boigues Filho, 585
Telefone: (18) 3906-4586 / 3906-1074
REGISTRO / Posto PETROPEN
Telefone: (13) 3856-1907
Fax: (13) 3856-1907
RIO CLARO
Rodovia Washington Luiz, KM 174 / 176
Telefone: (19) 3522-1710 / 3523-8181
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Avenida Abílio Appoloni, 100
Telefone: (17) 3354-5100
SOROCABA
Rua Adalberto Panzan, 180
Telefone: (15) 3238-8390 / 3238-8398
TAUBATÉ
Avenida Isauro Moreira, s/nº
Telefone: (12) 3411-4400
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SindimotoSP e Simpi fecham Convenção Coletiva 2015/2016
trabalhador terá R$ 17,99 em tíquete vale-refeição por dia. Já o aluguel
da moto passou para R$ 640,82, a
cesta-básica para R$ 71,54, o seguro de vida, em caso de morte acidental, foi fixado em R$ 25 mil.
O convênio médico, a empresa
paga até R$ 110,00* e ainda deve
conceder convênio odontológico
grátis*. Já o Ponto foi fixado em
R$ 9,15, o piso mínimo para ciclista
ficou em R$ 1.080,00 e para o funcionário administrativo R$ 1.196,30.
O sindicato dos motoboys de São Paulo fechou
mais uma convenção coletiva que beneficia os
trabalhadores motociclistas profissionais que atuam nas micros e pequenas indústrias do tipo artesanal do Estado de São Paulo.
Com o reajuste, o salário do trabalhador desse
setor foi para R$ 1.196,00 e o adicional de Periculosidade subiu para R$ 358,89. Na hora do almoço, o
Salário
Aluguel da moto

R$ 1.196,00
R$ 640,82

Periculosidade
Cesta-básica
VR
Convênio médico
Convênio odontológico
TOTAL GERAL

R$ 358,89
R$ 71,54
R$ 17,99
Grátis para o trabalhador*
Grátis para o trabalhador*
R$ 2.285,24

SindimotoSP fecha com Sedersp Convenção Coletiva 2015 - 2017 / Setor Dia (pequenas
entregas de peças, documentos, pacotes etc).
Reajuste, somados os últimos 12 meses, chega a
42% de aumento real no salário do motociclista
profissional. Salário do motociclista profissional
subiu 88,65% em 5 anos. Convênio odontológico é gratuito, assim como seguro contra acidentes.
Descrição
Piso

2015 / 2017
R$ 1.123,20

Periculosidade
Aluguel da Moto
VR
Cesta Básica
Total Salário

R$ 336,96
R$ 522,23
R$ 264,00 (Mês)
R$ 60,00
R$ 2.306,39

A Convenção Coletiva 2014/2015 do Setor
Delivery (entrega de refeições, lanches, pizzas
etc) teve reajuste de 7% que ainda está vigorando. A nova Convenção Coletiva 2015/2016 já
está sendo negociada e, em breve terá os valores
reajustados. Abaixo, os valores são correspondentes ao período 2014/2015 ao trabalhador
que exerce a atividade como mensalista trabalhando 220 horas por mês.
Descrição
Piso

2015 / 2016
R$ 856,65

Periculosidade
Aluguel da Moto
VR
Total Salário

R$ 256,99
R$ 340,20
286,00*
R$ 1.739.84

*Média de 22 dias trabalhados. Valor diário: R$ 13,00.
Apenas para quem trabalha no mínimo 4 horas por dia

Setor de Jornal e Revistas tem valores em
vigência até 31/07/2015. Os novos valores para
à Convenção Coletiva 2015/2016 já estão sendo
negociados.
Descrição
Piso

2014 / 2015
R$ 852,00 - 200 Horas

Periculosidade
Aluguel da Moto

R$ 255,60
R$ 614,90
(até 200 km por dia, média 26 dias)
R$ 234,00
R$ 45,00
R$ 2.001,50

VR
Cesta Básica
Total Salário
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Seja você a mudança no trânsito!
A Semana Nacional de Trânsito de 2015, que ocorrerá entre
os dias 18 e 25 de setembro, terá como tema central a “Década Mundial de Ações para a Segurança no Trânsito – 2011/2020:
Seja você a mudança no trânsito”. Uma temática bem oportuna
e que faz um convite à reflexão. Imprudência, falta de respeito à
sinalização e outros comportamentos que não condizem com a
boa fluidez e segurança no trânsito, infelizmente, fazem parte do
cotidiano de muitos motoristas e, claro, dos motoboys também.
A culpa por um acidente ou uma manobra perigosa sempre é
“terceirizada”, dos outros. É justamente aí que o tema da Semana
Nacional de Trânsito vem bem a calhar: você é a mudança no
trânsito! Como?
a, você pode nem perceber, mas pequenas atitudes fazem uma
grande diferença. O trânsito é uma extensão da vida cotidiana. Assim como um bom cidadão respeita as leis, o bom motorista deve
respeitar a sinalização, o limite de velocidade das vias e o espaço
dos outros motoristas e também dos pedestres. “Ah, mas eu tenho
um horário para fazer esta entrega”, você pode argumentar. Ok,
tudo bem, mas nem por isso você vai guiar a sua “magrela” que
nem um doido por aí!
Antes de tudo, lembre-se da sua própria segurança. A pressa é
inimiga da perfeição e é melhor entregar com atraso do que não
entregar... Não é mesmo?
Então, o que é que você tem feito para ser a mudança no trânsito? Você, por exemplo, usa adequadamente os equipamentos de
segurança como o capacete, roupas apropriadas (jaquetas, luvas
e calças de materiais resistentes)? A viseira do seu capacete está
limpa? Pode parecer bobagem, mas essas coisas podem significar
a diferença entre uma boa condução e um tombo. A calibragem
dos pneus e o nível do óleo estão em dia? E os freios? Todos
esses pontos, unicamente referente à moto em si, tem de estar
em dia para o bom funcionamento do equipamento a fim de evitar surpresas. Além disso, claro, é preciso respeitar a sinalização,

respeitar a faixa de pedestre (ah, lembre que a calçada é de uso
exclusivo do pedestre e não um atalho para ganhar tempo), evitar
ultrapassar carros e ônibus pela direita e sempre fugir do “corredor” quando possível.
Só neste texto foram enumeradas várias medidas que podem
fazer toda a diferença para a boa fluidez de um trânsito e sua segurança no ir e vir. Então, como propõe o tema da Semana Nacional de Trânsito, seja você a mudança no trânsito e não se esqueça
que, em caso de acidente, o Seguro DPVAT estará ao seu lado!
Para solicitar a indenização do Seguro DPVAT basta seguir três
passos:
1 - Escolher um ponto oficial de atendimento. A listagem completa por cidade pode ser acessada pelo site www.dpvatsegurodotransito.com.br ou pelo telefone 0800 022 1204. Lembre-se:
as agências próprias dos Correios também recebem gratuitamente pedidos de indenização do Seguro DPVAT.
2 – Reunir a documentação necessária de acordo com a cobertura – morte, invalidez permanente ou reembolso de despesas
médicas e hospitalares .
3 – Preencher o pedido de indenização em um ponto oficial de
atendimento e entregar a documentação.
O pedido vai gerar um número de protocolo, que pode ser utilizado para acompanhar o processo tanto no site, quanto no SAC,
que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Serviço:
Site DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04
Todos os dias da semana, 24h por dia

chegou o que você precisava
novo

INCRÍVEL resistência a perfurações
EXCELENTE aderência em piso molhado
EXCEPCIONAL durabilidade

o pneu resistente a perfurações.

