Desde setembro de 2008, 8.542 crianças morreram ou ficaram invalidas
em acidentes com motos no Brasil, afirma Seguradora Líder-DPVAT
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8 mil motociclistas foram as ruas e mostraram
para a prefeitura que não são invisíveis
Na tarde de 26 de agosto o SindimotoSP liderou grande manifestação contra o descaso da prefeitura em relação a quem anda de motocicleta na cidade de SP. No
pico do movimento, a estimativa foi de 8 mil motociclistas. Motoclubes, outros sindicatos, a UGT e milhares de
motociclistas saíram da frente do sindicato e foram até à
prefeitura onde entregaram pauta de reivindicação. Na sequência foram até à Câmara dos Vereadores e também
repetiram o ato, que se encerrou em seguida. Agora, o
SindimotoSP aguarda posicionamento da prefeitura e da
Câmara dos Vereadores para dar sequência ou não, nas manifestações.

Em grande ato pacífico, 8 mil motociclistas foram às
ruas reivindicar direitos. Manifestação começou às 15 hs
na sede do SindimotoSP e terminou às 20 hs na frente da
Câmara Municipal. Trânsito na cidade parou.
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Neste mesmo dia há um ano, uma manifestação com as
mesmas reivindicações foi realizada parando São Paulo.
De lá para cá, nada foi feito para amenizar as mais de
500 mortes e milhares de invalidez de motociclistas
que aumentam a cada ano, demonstrando que não
existe política pública da prefeitura para quem anda
de moto na capital.

SBOT e SindimotoSP
divulgam campanha
“Segurança em Duas Rodas”

São Paulo foi sede do encontro que está discutindo em todo
Brasil temas referentes a representatividade sindical.
O SindimotoSP, defensor da democracia sindical e da
legitimidade representativa sindical, esteve presente
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SINDIMOTOSP
Um levantamento feito pela
Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - SBOT em vários
hospitais do país constatou que 47,7% do acidentes com motos acontecem no período da manhã e
outros 44,6% durante a tarde. Menos de 10%, portanto, ocorrem à noite quando a visibilidade dos
motoristas é menor. O estudo faz parte da campanha de prevenção aos acidentes com motos que a
entidade promove com parceria do SindimotoSP.

Veja aqui valores em vigência
dos outros setores do motofrete
Descrição

Sedersp

SEDIJORE

SIMPI

Piso

R$ 1.123,20

R$ 918,00 (1)

R$ 1.196,30

Periculosidade

R$ 336,96

R$ 192,78 (2)

R$ 358,89

Aluguel da Moto

R$ 522,23

R$ 26,25 (3)

R$ 640,82

VR

R$ 264,00

R$ 10,20 (4)

R$ 17,99

Cesta Básica

R$ 60,00

R$ 53,00

R$ 71,94

Ponto

R$ 7,58

---

---

Seguro de vida

Grátis

Grátis

Grátis

(1): Capital e Interior até 31/12/2015 para 200 horas trabalhadas. O empregador também
pode contratar o motociclista por hora (R$ 4,59). Após esse período, salário será reajustado.
(2): Para 200 horas trabalhadas. (3): Até 200 Km por dia – R$ 26,25.
(4): Acima de 4 horas por dia. (5): Para ciclistas e administrativos consulte Convenções
Coletivas na íntegra dos setores em www.sindimotosp.com.br

SindimotoSP cobra do MTE cumprimento das Convensões
coletivas de trabalho nas empresas de Aplicativo
Página 2

Radares pistola para fiscalizar motos nas marginais já estão multando.
Arrecadação, segundo estimativa da prefeitura, chegará a R$ 1,2 bilhão em 2015
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SindimotoSP e Sinhores fecham Convenção
Coletiva 2015/2016 do Setor Delivery
Os dois sindicatos chegaram a um acordo e fecharam os novos valores que já estão sendo
divulgados. Valor do reajuste ficou em 9,31%. Índice dado ao delivery ficou acima da inflação.
O salário passou de R$ 856,65 para R$ 936,40.
O pagamento por hora trabalhada ficou em R$
4,01. Já a estimativa de estimativa de gorjeta saltou para R$ 150,96, o vale-refeição subiu para R$
14,21, o convênio médico para R$ 87,45, o aluguel mensal da moto para R$ 371,87 com acréscimo de mais R$ 1,32 por entrega. Vale ressaltar

que o aluguel da moto para
horista também foi reajustado para R$ 12,40 somaSINDIMOTOSP
dos com mais R$ 1,32 por entrega. O seguro de
vida continua gratuito para o motociclista. Quem
paga é o empresário ou contratante do serviço
de entrega.
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Democracia Sindical é tema de seminário que reuniu
autoridades do Ministério Público do Trabalho
democracia sindical pelas centrais sindicais brasileiras; Práticas democráticas - garantias jurídicas e políticas do sindicalismo - repercussões
da democracia sindical na atuação sindical e Representatividade e legitimidade sindical.

O Seminário de Direito Sindical - Democracia Sindical foi realizado no final de agosto no
Fórum da Justiça do Trabalho de São Paulo e
contou com autoridades do Ministério Público
do Trabalho de vários estados brasileiros, advogados e especialistas em direito do trabalho e
sindical, além de sindicalistas.
Os destaques do encontro foram os temas
Conferência Magna – democracia, concepção de

A Associação dos Magistrados de Justiça
do Trabalho da 2ª Região (AMATRA), a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho
(CONALIS/MPT) e o Grupo de Estudos e Defesa
do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista da Universidade Federal do Ceará (GRUPE/
UFC), foram os organizadores o evento.

Estavam presentes no seminário: Gerson
Marques (doutor, professor na Universidade
Federal do Ceará, Procurador Regional do
Trabalho/MPT, coordenador nacional CONALIS, tutor do GRUPE - Grupo de Estudos e
Defesa do Direito do Trabalho e do Processo
Trabalhista e membro da Academia Cearense de Direito do Trabalho), Gilberto Almeida
dos Santos (presidente SindimotoSP), Gerson
Cunha e Gerson Silva (diretoria SindimotoSP),
Rodrigo Silva (consultor DNP), Ronaldo Curado Fleury (Procurador-Geral do Trabalho),
Patrícia Almeida Ramos (Presidente da AMATRA-2), Regina Aparecida Duarte (Desembargadora do TRT-2ª Região), Claudia Regina
Lovato Franco (Procuradora-Chefe da PRT-2ª
Região), Luís Antonio Camargo de Melo (Sub-Procurador-Geral do Trabalho) e Claudia Patah (Advogada/SP), entre outras autoridades.

SindimotoSP cobra do MTE cumprimento das Convensões
coletivas de trabalho nas empresas de Aplicativo
Essa é uma grave situação que vem trazendo
uma série de prejuízos ao segmento celetista de
motofrete pelas empresas de aplicativo. Elas não
cumprem as determinações da Convenção Coletiva que as classificam como empresas de motofrete, e sequer repassam os direitos dos trabalhadores conquistados ao longo dos anos e de muita
luta sindical. Recentemente, a Câmara Municipal
de São Paulo aprovou lei que proíbe a atividade
de aplicativo de transporte de passageiros UBER
porque ele não oferece segurança e serviços de
qualidade no transporte, caso semelhante as empresas de app que estão atuando no setor de
motofrete.
O SindimotoSP quer que os aplicativos de

transporte de cargas cumpram legislação inclusive contida na CLT, e devam ser regulamentadas
através de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao MTE para que sejam formalizados os vínculos trabalhistas e a responsabilidade
social da atividade de motofrete, já regulamentada pelas leis federais 12.009/09, 12.436 e
12.997/14.
O problema começa quando as empresas de
aplicativos passam a receber as corridas tornando-se fontes recebedoras e pagadoras. Segundo
as leis vigentes, elas precisam pagar impostos
com INSS, Contribuição Sobre o Lucro, IRPJ e outros. Quando não pagam, enquadram-se como
falsas cooperativas de mão de obra tornando-se

empresas clandestinas. Isso passa a ser concorrência desleal com as empresas express em dia
com as legislações existentes e que trabalham
dentro da lei.
Recenetemente o Grupo de Estudos e Defesa
do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista
(GRUPE), da Faculdade de Direito da UFC, Fortaleza – Ceará, produziu artigo que analisou a relação de trabalho entre empresas de aplicativos
eletrônicos (startups) e os profissionais que prestam os serviços que elas disponibilizam no mercado. Nele, foi relatado que existem situações em
que a relação de emprego, no caso das empresas
de app, são mascaradas, configurando-se fraude
trabalhista prevista no art. 9º da CLT.

Radares pistola para fiscalizar motos nas marginais já estão multando.
Arrecadação, segundo estimativa da prefeitura, chegará a R$ 1,2 bilhão em 2015
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Depois de uma das maiores manifestações realizadas pelo SindimotoSP em
São Paulo, a prefeitura enfim “enxergou” que nas ruas tem milhares de motociclistas,
além de ciclistas, motoristas e pedestres. Foram 8 mil que não se calaram diante do
descaso do poder público municipal paulista e realizaram ato pacífico que passou
pela própria prefeitura e foi encerrado na Câmara dos Vereadores com ato oficial.
Agora, SindimotoSP e mais de 1 milhão de motociclistas aguardam posicionamento
do prefeito e dos vereadores para políticas públicas que mostrem, no mínimo, respeito para quem anda de moto na cidade.
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8 mil motociclistas foram as ruas e mostraram
para a prefeitura que não são invisíveis.
Milhares de motociclistas mostraram para a Prefeitura de São Paulo que não são invisíveis numa das maiores
manifestações do Sindimotosp. Motofretistas e motociclistas uniram forças e, juntos, entregaram novamente
documentos com as mesmas reivindicações anteriores para que seja implantado de imediato políticas públicas
para quem circula de moto na cidade. Ato começou às 15 horas e terminou às 20 hs.
O objetivo do Sindimotosp e mostrar para o
prefeito, Fernando Haddad, a indignação dos
motociclistas com o descaso da prefeitura com
a vida, pelas mais de 500 mortes e milhares de
invalidez permanentes que só aumenta a cada
ano, pelas reincidências dos atos que levaram
milhares de motociclistas as ruas, mostram que
o chefe do Executivo municipal não está preocupado com a questão. O prefeito esquece, porém,
que São Paulo tem a maior frota de motocicletas
do Brasil, ou seja, mais de 1 milhão de motos
circulando na cidade. O ofícios foi entregue ao
gabinete do prefeito.
Na Câmara dos Vereadores, o documento foi
entregue para o presidente da casa. Os vereadores da oposição Salomão Pereira e Adolfo Quintas (PSDB) se comprometeram em apresentar as
reivindicações em sessão ordinária, assim como,
votar o projeto de lei nº 178/2011 na Câmara Municipal que determina a criação de faixa exclusiva
para motociclistas na cidade.
Agora, o SindimotoSP aguarda a posição da
prefeitura e câmara para decidir os próximos passos. Novas paralisações não estão descartadas.
Exatamente neste mesmo dia 26 de agosto do
ano passado, o Sindimotosp saiu em defesa dos
motociclistas da cidade, em ato contra a desativação das motofaixas e pela falta de segurança para
quem anda de motos em São Paulo. Agora novamente o SindimotoSP reuniu cerca de 8 mil manifestantes contrários ao descaso da gestão petista,
pela falta de uma política publica para quem anda

de moto e paga altos impostos. O ato começou
na sede do Sindimotosp, passou pelas principais
vias da cidade, chegou á prefeitura e terminou na
Câmara Municipal paulistana. As duas instituições
públicas receberam ofícios com pauta de reivindicações (Veja box abaixo). O SindimotoSP reivindicou também que não haja proibição de motos
circularem nas marginais Tietê e Pinheiros.

Mídia nacional dá destaque
para manifestação
TV Globo, Rede Record, Rede TV, GloboNews, Jornal da Gazeta, Folha de SP, Estadão, UOL, Jornal O Globo, Rádio CBN, Diário de SP, Jornal Agora, G1, Yahoo, entre
outros.

Diretores Gerson Cunha,
Celso Oliveira e Nego Gerson
também falaram sobre suas
indignações com o descaso
da prefeitura.

Motociclistas pararam à cidade
em ato pacífico.

Reivindicações foram entregues
à chefia de Gabinete.

Ato foi encerrado às 20 horas na
Câmara dos Vereadores.

As reivindicações foram a somatória de várias dificuldades que os
motociclistas tem enfrentado em São Paulo. Veja abaixo algumas delas
• Proibição das motos andarem nas principais avenidas.
• Estreitamento de faixas de trânsito nas vias públicas.
• Falta de bolsões de estacionamento no centro da cidade.
• Investimentos milionários em ciclovias e nada para moto.
• Redução brusca de velocidade sem campanhas de orientação.
• Falta de campanhas de educação no trânsito para motociclistas.

O que os motociclistas querem
• Normatização de faixas de segurança para motos pelo CTB.
• Sinalização de solo nos corredores virtuais de circulação de motos.
• Investimentos via Lei Municipal 14.488 para campanhas educativas.
• Centros de treinamentos de pilotagem para motociclistas.
• Expansão dos bolsões de estacionamentos de motos.
• Incentivo a regulamentação da categoria de motofrete.
• Fiscalização de empresas de motofrete clandestinas.

O presidente do sindicato dos Motoboys de São Paulo Gilberto Almeida dos Santos, o Gil,
parabenizou a categoria pela presença e união e não descartou novas paralizações ainda em 2015.

Quem faz tudo pra ontem,
não pode deixar
o curso pra amanhã.

Curso Obrigatório
de Capacitação
para Motofretistas
Vagas gratuitas oferecidas pelo
Governo do Estado de São Paulo.

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_curso.indd 1

5/19/15 10:57
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Desde setembro de 2008, 8.542 crianças morreram ou
ficaram invalidas em acidentes com motos no Brasil,
afirma Seguradora Líder-DPVAT
Um levantamento inédito do Centro de Estatísticas da Seguradora Líder-DPVAT revela que, desde setembro de 2008, 8.542 crianças de até 10
anos morreram ou ficaram inválidas sendo transportadas em motocicletas. Deste total, 439 correspondem a casos de morte e 8.103 de inválidas
permanentemente. Na grande maioria dos casos,
os acidentes acontecem não só por imprudência
e irresponsabilidade de adultos, mas por grave infração da lei.
Para o Diretor-Presidente da Seguradora Líder-DPVAT, Ricardo Xavier, os números ilustram uma
realidade muito triste do Brasil. “Sabemos que em
todo País, principalmente no interior, é comum ver
famílias inteiras sendo transportadas em motos, até
o cachorro, atitude que coloca em risco a vida das
crianças, em primeiro lugar, pois são, naturalmente,
mais frágeis. Na Semana Nacional do Trânsito, que
acontece entre os dias 18 e 25 de setembro, devemos trabalhar a conscientização das pessoas para
que elas mesmas sejam a mudança no trânsito”,
comenta.
Entre setembro de 2008 e agosto de 2009, foram pagas 342 indenizações nessas modalidades
de cobertura à crianças dessa faixa etária. Cinco
anos depois, no mesmo período analisado (setem-

bro de 2013 a agosto 2014), esse número cresceu
para 2.652. Da última Semana Nacional de Trânsito
até agosto de 2015, já foram pagas 1.199 indenizações referentes a acidentes com morte ou invalidez
envolvendo o público mirim. Este número ainda
pode ser maior, tendo em vista que o ano ainda
não acabou e que o prazo legal para dar entrada no
pedido do Seguro DPVAT é de 3 anos contados a
partir da data da ocorrência.
Vale lembrar que o transporte de crianças, em
qualquer veículo, tem que ser realizado com muita segurança. No caso das motocicletas é proibido
levar crianças menores de sete anos ou que não
tenham condições de cuidar da própria segurança.
Infelizmente, essa é uma regra que não é seguida
por muitos motociclistas e que representa uma infração gravíssima, passível de multa e da suspensão
do direito de dirigir. Basta olhar os dados estatísticos da Seguradora Líder-DPVAT para, infelizmente,
comprovar que essa regra não é cumprida por muitos, pois a faixa etária de 0 a 7 anos equivale a 60%
das ocorrências de indenizações pagas pelo Seguro
DPVAT no período analisado.
No enfoque de região geográfica, a região Nordeste é líder isolada nas ocorrências envolvendo
crianças transportadas em motocicletas, represen-

tando 51% da quantidade de indenizações em âmbito nacional, muito embora a sua frota de motocicletas seja de apenas 27% da frota nacional. Em
segundo lugar, aparece a Região Norte, com 22%
das indenizações, sendo a sua frota de motocicletas
de apenas 9% da frota nacional. As duas regiões
juntas, representam 36% da frota nacional de motocicletas porém foram responsáveis por 73% das
indenizações.
É importante lembrar aos pais que a motocicleta,
por suas características, já é um tipo de veículo que
oferece menos segurança do que um carro, pois o
motorista e passageiro ficam expostos em caso de
colisão. Por isso, ao transportar crianças em motos,
é primordial se cercar de todos os cuidados.
Em primeiro lugar, é preciso que a criança tenha
a idade mínima exigida por lei para que ela tenha
condições mínimas de segurança. O capacete não
pode ficar frouxo, ele deve ser adequado ao tamanho da cabeça do menor. Importante também que
a criança esteja de calça, tênis, jaqueta – utensílios
essenciais para proteger a criança ou qualquer indivíduo de escoriações leves. Outro utensílio que aumenta a segurança é o colete Anjo da Guarda, que
prende a criança na cintura do condutor, evitando
quedas por distrações, sonolência ou solavancos.
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Abramet realiza 11º Congresso Brasileiro
sobre Acidentes e Medicina de Tráfego
A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
(Abramet) reuniu cerca 1.400 profissionais, entre
congressistas e palestrantes em evento que promoveu debates e trocas de experiências em prol de um

trânsito mais seguro. Atualizações científicas, contatos com as experiências de convidados, oportunidade para conhecer e debater os mais importantes
e recentes trabalhos da especialidade Medicina de

Tráfego também estiveram em pauta. O resultado final do congresso será a Carta de Gramado, escrita a
partir da opinião de todos os participantes, para em
seguida, ser encaminhada ao Congresso Nacional.

PROGRAMA de
INVESTIMENTO em
LOGÍSTICA

O Brasil vai seguir avançando.

198,4 BILHÕES

DE REAIS EM INVESTIMENTOS
PROJETADOS.
R$

66,1

bilhões

R$

86,4

bilhões

para 7 mil km
de estradas

para 7,5 mil km
de ferrovias

FERROVIAS

RODOVIAS

R$

37,4

bilhões

R$

para portos
e terminais
privativos

PORTOS

8,5

bilhões
para 4
aeroportos

AEROPORTOS

Uma infraestrutura de transportes integrada e
moderna vai trazer mais agilidade na distribuição
da produção brasileira, mais competitividade
nas exportações e mais qualidade nos serviços
prestados à população. Além de gerar emprego
e renda para os brasileiros e impulsionar o
crescimento do País.
É assim que o Brasil
vai seguir avançando.

*Fornecimento de óleo válido a partir da 3ª revisão.
Consulte as concessionárias participantes no 0800 701 3432.

Nova linha CG 160cc.
Novo design. Novo motor.
Novas emoções.

CG

160
TITAN

CG

160
FAN

*

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

