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Mais de 260 mil pessoas 
passaram pelo maior evento do 
setor na América Latina. Foram 
64 horas de entretenimento, 
58 apresentações e shows. 

Diversão, brindes e novidades 
em todas as áreas voltadas para 
o motociclismo rechearam uma 
grade de programação intensa.

Salão Duas Rodas 2015: lançamentos, entretenimento 
e negócios marcaram os seis dias de evento de uma 

forma como não havia sido visto... até agora!
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Comissão Especial na Câmara dos Deputados 
Federais discutirá o financiamento sindical

Banco do Povo Paulista oferece empréstimo 
para motociclista profissional com o menor 

juros do mercado: apenas 0,35%O auditório Nereu Ramos, na assembleia legislativa federal ficou cheio de 
sindicalistas da UGT,  Nova Central, CUT, Força Sindical, CSB, CTB e CGTB.

Devido a baixa inadimplência do motociclista profissional em rela-
ção a esse crédito especial, o governador Geraldo Alckmin aumentou 
20% a linha de crédito do Banco do Povo Paulista (BPP) voltada aos 
motofretistas que desejam financiar motos cargo ou equipamentos de 
segurança de acordo com a Lei Federal 12009 que regulamenta o setor 
de motofrete. 

A linha de crédito tem prazo de pagamento de até 24 meses e taxa de 
juros de 0,35% ao mês, a menor do país.

Os motofretistas podem se beneficiar com até R$ 6,5 mil para compra 
de novas motocicletas ou de equipamentos para atender à nova regu-
lamentação do Denatran.

RegRas do financiamento
• Não possuir restrição cadastral SCPC /SE-
RASA /CADIN.
• Ter concluído ou estar cursando o curso 
de 30 horas.
• Ter registro em carteira com o CBO 5191-10.
OBS: autônomos também poderão ter acesso ao financiamento desde 
que apresente documentação exigida e seja aprovado.

o que Pode seR financiado
• Moto branca na categoria aluguel - espécie carga.
• Kit motofrete: capacete e baú com faixa refletiva, colete com selo 
Inmetro, protetor de pernas, antena corta pipa, entre outros.
• Taxas do Detran, DTP e documentação da motocicleta.
• Consertos em geral, incluindo mão-de-obra e/ou peças, com um limi-
te de até 20% do valor da motocicleta.

Retrovisor usado 
corretamente 

aumenta visibilidade 
e segurança do 

motociclista

Cedatt propõe 
implementação de ações 

que visem redução de 
acidentes e número de 
vítimas no trânsito do 
Estado de São Paulo

Ministérios do Trabalho e da Previdência 
agora são um, que terá como ministro 

Miguel Rossetto. Já a Secretaria Nacional 
do Trabalho será comandada por José 

Lopez Feijóo e a Secretaria Nacional da 
Previdência por Carlos Gabas
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Fiscalização: um caminho para a segurança no trânsito
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Editorial
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, Sin-
dimotoSP 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. Fotos usadas na capa e nas páginas 6 e 7 foram cedidas gen-
tilmente pelo Salão Duas Rodas (www.salaoduasrodas.com.br).
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Comissão Especial na Câmara dos Deputados 
Federais discutirá o financiamento sindical

Fiscalização: um caminho para a segurança no trânsito

Elaborar um projeto de lei que regulamente as 
contribuições para os sindicatos é a missão da co-
missão formada. Hoje, tramitam na casa, vinte e 
duas propostas sobre o assunto como confirma 
deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Pauli-
nho: “Para evitar manobras futuras, a ideia é reunir 
todos eles em único projeto que será construído  
pela comissão”.

O presidente da União Geral dos Trabalhadores, 
Ricardo Patah, defendeu que esse momento não é 
por dinheiro, mas pela unidade dos trabalhadores. 
“Se não houver unidade, nós vamos ser tratora-
dos. O debate que se instala aqui agora não trata 
exclusivamente da questão de dinheiro. Nós te-

A Semana Nacional de Trânsito, que aconteceu 
entre os dias 18 e 25 de setembro, teve dentre 
suas iniciativas, organizadas pelo Departamento 
Nacional de Trânsito - DENATRAN, a divulgação 
da seguinte mensagem “Seja você a mudança 
no trânsito”. A Seguradora Líder-DPVAT, que ad-
ministra o Seguro DPVAT, apoia esta importante 
campanha de conscientização porque as esta-
tísticas de trânsito no Brasil são alarmantes. De 
2010 a 2014, a quantidade de pagamento de 
indenizações por acidentes de trânsito cresceu 
203%.

O trânsito brasileiro é muito violento, mas ain-
da há desconhecimento da sociedade sobre a 
gravidade dos riscos que todos estão sujeitos ao 
dirigir uma moto, ao atravessar uma rua ou viajar 
de carro. No primeiro semestre de 2015, o núme-
ro de indenizações pagas chegou a 344 mil, 7% 
deste total são de indenizações referentes à mor-
te, 78% de invalidez permanente. Ou seja, em 
um semestre, quase a população de uma cidade 
inteira ficou inválida ou morreu.

Não há o que comemorar diante desse cenário, 
mas algo mudou. No primeiro semestre de 2013, 
o número total de indenizações pagas havia cres-
cido 29% em relação ao mesmo período do ano 
anterior; em 2014, de janeiro a junho, esse cresci-

mos que ter a sensibilidade nesta oportunidade da 
construção, que essa tarefa não é de uma central 
sindical, não é de um deputado, são de milhões 
de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.”

Atualmente, o financiamento da atividade sin-
dical é aprovado em assembleia e descontado de 
todos os trabalhadores da base – filiados ou não 
–, que são beneficiados com os acordos firmados 
na Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Tra-
balho. Ou seja, é legítimo que todos tenham que 
contribuir para manter a estrutura que luta pelos 
seus direitos e benefícios.

A intenção da Câmara dos Deputados é ampliar 
o debate sobre representação sindical e produzir 
legislação que facilite a vida dos trabalhadores. É 
um momento importante para proteger, valorizar os 
sindicatos, debater com transparência.

Segundo a comissão formada, é preciso enfren-
tar as questões da contribuição, da transparência 
no movimento sindical e da representatividade. É 
importante discutir tudo isso com o movimento sin-
dical daqui pra frente.

A comissão especial sobre o financiamento sindi-
cal propôs audiências públicas em alguns estados e 
convidará representantes do Ministério Público do 
Trabalho, da Justiça do Trabalho e da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).

mento foi de 14%. Em 2015, a alta no número de 
indenizações pagas registrou aumento de 1%, na 
comparação com o primeiro semestre de 2014.

Essa diminuição já é um sinal de que o trânsito 
brasileiro pode ser menos violento. E vai ser, se 
continuarmos a trabalhar por isso e a apoiar ini-
ciativas que dão resultado, como as campanhas 
educativas e a fiscalização. A Operação Lei Seca, 
aprovada em 19 de junho de 2008, modificou o 
Código de Trânsito Brasileiro proibindo o con-
sumo de álcool por condutores de veículos. Em 
2011, a lei passou a ser mais rígida tornando cri-
me dirigir sobre o efeito de qualquer quantidade 
de álcool.

Como consequência, observamos o número 
de mortes reduzir em 11% no primeiro semes-
tre de 2015. As indenizações por Reembolso de 
Despesas Médicas caíram 5%. Já as indenizações 
por invalidez permanente subiram 4%, porém em 
2014, nesse mesmo período, elas haviam cresci-
do 21%, em relação a 2013.

Podemos concluir que as campanhas para a 
educação no trânsito e a forte fiscalização vêm 
contribuindo para tornar as ruas e estradas mais 
seguras. Além de maior consciência em relação 
aos malefícios do álcool na direção, a Lei Seca 
também permitiu que os agentes de trânsito fis-

senado faz 1ª audiência Pública 
PaRa discutiR custeio sindical

 
Com a presença de representantes das centrais sin-

dicais, a Comissão de Direitos Humanos do Senado 
realizou no dia 19, em Brasília, audiência pública para 
as fontes de custeios das entidades sindicais. O proje-
to de autoria do Senador Blairo Maggi (PR-MT) tem, 
na verdade, o objetivo de acabar com a contribuição 
sindical que é a verba que os trabalhadores recolhem 
aos sindicatos para manter o custeio das entidades.

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) foi re-
presentada pelo secretário de relações institucional, 
Miguel Salaberry, que sugeriu ao senador conhecer 
os sindicatos. Só sabendo o que eles fazem, o se-
nador terá uma noção exata de como esse recurso  
é utilizado.

Salabery também pediu ao senador Maggi que 
atue no senado em defesa de uma melhor qualidade 
para a saúde e a educação, tão importantes para a 
sociedade brasileira e também para os trabalhadores, 
que pagam impostos e na hora de  buscar apoio, só 
encontram nos sindicatos. Salaberry deu como exem-
plo o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, presi-
dido por Ricardo Patah, que no ano passado realizou 
203 mil  procedimentos médicos odontológicos gra-
ças ao custeios provenientes da contribuição sindical.

calizassem de forma mais eficaz as condições em 
que os veículos trafegam pelo País, obrigando os 
condutores a circularem com seus carros vistoria-
dos e com todos os equipamentos de segurança 
em boas condições de uso. A decisão do governo 
de tornar obrigatória a instalação de freios ABS 
e airbag em todos os carros, a partir de janeiro 
de 2014, colabora para diminuir a gravidade dos 
acidentes. Os efeitos dessas medidas já são sen-
tidos e passarão a ficar mais evidentes ao longo 
dos próximos anos.

A Semana Nacional de Trânsito é uma oportu-
nidade da Sociedade se engajar para a redução 
dos acidentes de trânsito. Um momento também 
de propor novos caminhos para a resolução de 
problemas que persistem, como os acidentes 
com motos, que correspondem a 27% da frota 
nacional e 76% das indenizações pagas pelo Se-
guro DPVAT no primeiro semestre de 2015. So-
luções para um trânsito mais pacífico e seguro 
não são tão simples, pois envolvem mudanças 
de hábitos, investimentos e fiscalização, mas para 
acabar com essa guerra no trânsito todos preci-
sam se envolver.

 
Ricardo Xavier,

Diretor-Presidente da Seguradora Líder-DPVAT.
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motofretista.
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Crédito especial
 para comprar motocicletas, itens

de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

www.bancodopovo.sp.gov.br
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Multa pode ser transformada em advertência

Avenida Bandeirantes em São Paulo é campeã no quesito multas

Retrovisor usado corretamente aumenta 
visibilidade e segurança do motociclista

Para ter o benefício, o motorista não pode ter 
cometido a mesma infração nos últimos 12 me-
ses. Antes de fazer o pedido, é preciso se certifi-
car de que a multa foi aplicada pelo Departamento 
de Trânsito Estadual (Detran). Com isso, pode ser 
possível ficar livre da pontuação e da cobrança de 
multa.

A advertência por escrito foi regulamentada pelo 

Um levantamento estatístico revelou que a cada 
minuto, cinco multas são aplicadas por radares na 
cidade de São Paulo. Boa parte delas ocorre por 
excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio e in-
vasão de corredor de ônibus.

Os motoristas tem encontrado numa das prin-
cipais vias de acesso da capital, a Avenida Bandei-
rantes, na Zona Sul, o pior ponto. São 140,9 mil 
atuações devido a excesso de velocidade na via só 
até setembro.

Os espelhos retrovisores são equipamentos de 
segurança indispensáveis à dirigibilidade da moto-
cicleta e evita acidentes. Um estudo realizado pelo 
CESVI analisou os acidentes decorrentes do mau 
uso e concluiu que é imprescindível o uso cons-
ciente. No caso de motocicletas é recomendado 
que não se use os espelhos na vertical e nem fora 
do padrão, pois o motociclista pode perder uma 
área expressiva de visibilidade. Os retrovisores de-
vem estar instalados de forma que reflitam o que 
ocorre atrás do motociclista.

Pequenos RetRoVisoRes ou foRa 
do PadRão não são RecomendáVeis

Os espelhos retrovisores são considerados equi-
pamentos obrigatórios para motocicletas de acordo 
com a Resolução 14/98 do CONTRAN (Conselho 
Nacional de Trânsito). Os dispositivos devem estar 
instalados em ambos os lados do veículo de forma 

Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em 2014, 
quando passou a ser aplicada e deve ser solicitada 
ao Detran.SP apenas se o Departamento de Trânsi-
to for o órgão autuador.

O requerimento precisa ser apresentado dentro 
do prazo para enviar a defesa da autuação, após 
receber a notificação de autuação, primeiro docu-
mento enviado ao condutor dando ciência de que 

O professor de engenharia de tráfego do Ma-
ckenzie, Paulo Bacaltchuck, diz que os dados mos-
tram que a fiscalização vai na direção contrária à 
correta, frisa também que deveria ter campanhas 
educativas e que existe ainda outro grande proble-
ma: a efetividade das placas.

O SindimotoSP é a favor da vida, da redução de 
acidentes, mas contesta, como a OAB/SP por exem-
plo, a forma como a prefeitura está agindo nessa 
questão.

que possibilite a visibilidade do que ocorre atrás de 
seu condutor.

Porém, por questões de estética inúmeros moto-
ciclistas retiram os retrovisores originais e instalam 
em suas motocicletas pequenos retrovisores ou 
mais esportivos. O problema surge quando estes 
retrovisores não atingem o objetivo de propiciar a 
visibilidade traseira.

Os critérios adotados pelos agentes fiscalizadores 
ao multarem o motociclista se referem à retrovisão 
do que ocorre atrás do motociclista e não sobre a 
instalação de equipamento não original de fábrica, 
por exemplo.

Na abordagem, o agente fiscalizador se coloca 
atrás do motociclista, que estará na mesma posi-
ção em que costuma dirigir, e realizará diversos 
gestos que deverão ser identificados pelo condutor. 
Se o condutor não souber descrever quais gestos o 
agente realizou, estará passível de receber uma au-
tuação por ineficiência do equipamento obrigatório 

dicas
1. Use retrovisores originais porque foram 
testados e aprovados pelos órgãos compe-
tentes de trânsito. Valorize sua segurança.
2. Acerte e deixe o mínimo possível dos seus 
ombros aparecendo nos dois espelhos. Isso 
dará maior visibilidade e proteção.
3. A regulagem para estrada ou cidade é a 
mesma, não mude e acostume-se a isso para 
aumentar sua confiança em qualquer local.
4. Se o seu retrovisor estiver regulado correta-
mente você não precisa olhar para trás. Essa 
atitude de virar-se tira sua visão de frente.
5. Limpe os retrovisores constantemente 
com pano limpo e seco.

uma infração foi registrada. Em geral, esse prazo é 
de 30 dias a partir da data de emissão da notifica-
ção.

O Detran.SP disponibiliza a opção de pedido on-
line da advertência por escrito em seu portal www.
detran.sp.gov.br, na área de “Serviços Online”, cli-
cando em ”Solicitar e acompanhar recurso de pe-
nalidade”.

Não existe campanhas educativas, a redução de 
velocidade (principal “vilão” da história) não foi fei-
ta de forma gradativa, as sinalizações são precárias 
e, em alguns casos, difícil de visualizar etc.

Além disso, a prefeitura ainda não explicou para 
onde está enviando os recursos arrecadados com 
as multas que deveriam ser investidos no trânsito, 
conforme tratativas do Fundo Nacional de Seguran-
ça e Educação de Trânsito, criado para aprimorar a 
segurança e a educação do trânsito.

com base no artigo 230 - inciso IX do CTB. Além 
da autuação, o documento do veículo poderá ser 
retido para futura vistoria com base no artigo 274 
inciso III do CTB.

Cedatt propõe implementação de ações que visem redução de 
acidentes e número de vítimas no trânsito do Estado de São Paulo

O Conselho Estadual para diminuição de aci-
dentes de trânsito e transporte (Cedatt), propôs 
em reunião implementação imediata de ações 
para diminuição de acidentes em todo estado 
paulistas. Além disso, deseja opinar sobre pro-
jetos atinentes aos sistemas de transportes, pro-
pondo soluções e fazendo sugestões com vis-
ta à melhoria das condições de segurança dos 
usuários; levantar, analisar e divulgar os dados 

estatísticos sobre acidentes de trânsito e trans-
portes; coordenar campanhas de conscientiza-
ção da população quanto à gravidade do proble-
ma, desenvolvendo a consciência coletiva com 
a finalidade de aumentar o nível de responsa-
bilidade individual e social e articular a troca de 
informações e a implantação de programas de 
educação e comportamento no trânsito junto às 
esferas federal, estadual e municipal.

O conselho ainda deseja integrar as estrutu-
ras de transporte rodoviário e urbano na dis-
cussão e busca de soluções para problemas 
localizados, tais como, pontos críticos, popu-
lações lindeiras, acidentes de trajeto e outros, 
além de interagir com os órgãos públicos e 
entidades privadas, nacionais e internacionais, 
priorizando ações nas áreas de educação e 
saúde.
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Salão Duas Rodas 2015: lançamentos, entretenimento e negócios marcaram
os seis dias de evento de uma forma como não havia sido visto... até agora!
Mais de 260 mil pessoas passaram pelo maior evento do setor da América Latina. Foram 64 horas de entretenimento, 58 apresentações e shows. 

Diversão, brindes e novidades em todas as áreas voltadas para o motociclismo rechearam uma grade de programação intensa.

A 13ª edição do Salão Duas Rodas mais uma vez 
despertou a atenção dos amantes de motocicletas 
no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São 
Paulo, para curtir os lançamentos e novidades do 
setor das mais de 400 marcas nacionais e interna-
cionais participantes. Este ano, o Salão teve um dia 
a mais para que profissionais do setor pudessem 

setoR comemoRou bons 
Resultados obtidos no eVento

O reflexo da fase econômica complicada que vive 
o Brasil foi sentido na edição de 2015, porém, mes-
mo mais enxuta, quem visitou encontrou um seg-
mento otimista em que os expositores buscaram al-
ternativas para sair da fase ruim sem tantas sequelas. 

atRações leVaRam
Público ao delíRio

Grandes atrações atenderam os aficionados das 
duas rodas, como o Honda Scooter Experience, 
onde participantes puderam fazer testes rides. Teve 
ainda o Test Ride da Yamaha, que funcionou full 
time. Outra atração foi o Duas Rodas Experience, 
parceria com a Revista Duas Rodas, patrocínio da 
Pirelli e Mobil, e com o capacete oficial da Taurus, o 
público pôde sentir a adrenalina de uma rápida ar-
rancada, teste de frenagem, dirigibilidade, agilidade 
e ergonomia de modelos premium de grandes mar-
cas como BMW, Triumph, Kawasaki, Ducati e KTM. 
O público ainda era desafiado no Triumph Wheelie 
Machine, simulador projetado para “empinar” com 
total segurança uma Triumph Daytona 675R em 
condições reais de funcionamento da motocicleta. 
O Força e Ação, com manobras radicais sobre duas 
rodas, também teve espaço disputado pelo público 
durante os dias de evento, enquanto que Jorge Ne-
gretti e sua equipe foram, mais uma vez, um show 
à parte durante o evento.  Já o Moto Trial, que con-
tou com a presença do piloto espanhol Jordi Pas-
cuet, foi a oportunidade dos visitantes conhecerem 
uma das maiores referências mundial do esporte.

confoRto e agilidade: Venda 
anteciPada de ingRessos

Outra inovação foi a venda de ingressos ante-
cipada no site do evento. Desde o mês de maio, 
os amantes das duas rodas puderam adquirir a sua 
entrada para conhecer os lançamentos do Salão e 
visitar o evento de forma ágil e prática, já que pu-
deram imprimir seu ingresso em casa.

A Associação Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicletas, Ciclo-
motores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares, Abraciclo,disse que a 
13ª edição do evento estimulou a 
demanda por motocicletas. A en-
tidade apresentou o desempenho 
do segmento no terceiro trimes-
tre do ano durante em coletiva à 
imprensa na abertura da mostra. 
De acordo com a associação, hou-
ve ligeira alta de 3,0% e que os 
negócios gerados no Salão aque-
ceriam vendas de motocicletas de 
todas as marcas.

Público ganHa gRandes
motos no salão

O militar da Aeronáutica, Saulo Luna de Freitas, de 24 anos, foi o ganhador do campeonato Melhor 
Motociclista do Brasil. O concurso, uma parceria do Salão Duas Rodas com a Revista Duas Rodas, teve 
como principal objetivo estimular a pilotagem segura. Como prêmio, ele levou para casa uma Ducati 
Scrambler. O local recebeu cerca de 35 motociclistas comuns por dia. A primeira fase foi uma prova 
teórica de direção defensiva de motocicletas. Uma vez aprovado, era necessário mostrar a aplicação 
dos conceitos e o uso correto dos equipamentos de segurança na prova prática como: a utilização de 
jaquetas, capacete, luvas e botas; inspeção de pneus e luzes de sinalização; e habilidade ao fazer um 
percurso pré-definido. Quinze finalistas fizeram mais uma prova prática e Freitas saiu do Salão Duas 
Rodas pilotando uma Ducati Scrambler – modelo italiano que é o lançamento da marca no evento. 
“Achei a prova bastante tensa. O início das aplicações dos testes foi bastante apreensivo”, disse o 
vencedor.  

 Outro sortudo foi Tiago Alves Gonçalves, que levou para casa uma Harley-Davidson customizada, so-
nho de qualquer amante das duas rodas. Ele foi o ganhador da promoção do projeto Discovery Turbo, 
uma parceria do Discovery Channel com o Salão Duas Rodas. No espaço, a equipe AZ Motorcycle, mostrou 
a cultura biker que está em evidência hoje em dia. Ao final da customização, a moto foi sorteada.

anfamoto conVida emPResas do setoR PaRa associaR-se

A Associação Nacional dos Fabricantes e Atacadistas de Motopeças, Anfamoto, participou da mostra 
com um estande institucional e divulgou suas atividades, estreitou laços com seus associados e recebeu 
interessados em conhecer a entidade. “Nossa participação representa o fortalecimento da entidade e 
permite que estejamos perto dos associados, além de captar de novas empresas para o quadro associa-
tivo”, disse na ocasião do evento, Orlando Leone, presidente da Anfamoto.

ser atendidos com exclusividade pelos exposito-
res, interessados na realização de negócios, aber-
tura de novos canais de vendas e relacionamento. 
“Somente neste dia tivemos a participação de 12 
mil profissionais. Foi uma iniciativa que deu muito 
certo e todos saíram bastante satisfeitos. Além do 
entretenimento, visamos proporcionar às marcas 
participantes um ambiente propício para que sejam 
gerados bons números e contatos. Pelo que vimos, 
esse objetivo foi atingido”, avaliou João Paulo Pico-
lo, diretor do Salão.

As atrações, que aconteceram dentro e fora do 

Anhembi, também foram chamariz para o público. 
Ao todo foram 58 apresentações e shows, 14 ati-
vidades e 64 horas de entretenimento. Os visitan-
tes puderam conhecer as novidades das principais 
marcas de duas rodas do Brasil e do mundo, além 
de se divertir com atrações como o Duas Rodas Ex-
perience (pista montada para receber motos de alta 
cilindrada), as manobras radicais do grupo Força e 
Ação, os testes rides da Honda e Yamaha; o Jorge 
Negretti e equipe, com seus shows de acrobacia; o 
Triumph Wheelie Machine, com desafio para empi-
nar uma moto, entre outras atrações.Fo
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abRaciclo afiRma que o salão duas Rodas estimula o setoR
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Salão Duas Rodas 2015: lançamentos, entretenimento e negócios marcaram
os seis dias de evento de uma forma como não havia sido visto... até agora!
Mais de 260 mil pessoas passaram pelo maior evento do setor da América Latina. Foram 64 horas de entretenimento, 58 apresentações e shows. 

Diversão, brindes e novidades em todas as áreas voltadas para o motociclismo rechearam uma grade de programação intensa.

A Honda montou o 
maior stand da feira, 
foram 2.014 m2 na área 
interna com lançamen-
tos e toda sua linha de 
motos no Brasil. Ainda 
disponibilizou área ex-

clusiva de test ride com diversos modelos, 
estacionamento VIP para proprietários de 
motos Honda, check-up gratuito de 21 itens 
da moto.

A Yamaha revelou a 
inédita Factor 150, com 
motor flex e de uso ur-
bano e utilitário. Tam-
bém foi apresentada 
a nova geração da R1, 
com motor de 4 cilin-

dros e 998 cc e capaz de render 200 cavalos de 
potência máxima. Outra novidade foi a MT-09 
Tracer, baseada na naked MT-09, mas recebeu 
modificações para se tornar mais confortável e 
apta a viagens.

A Dafra trouxe duas no-
vidades: a Horizon 150, 
que estará em breve nas 
lojas, e substitui a Kan-
sas, que teve produção 
encerrada; e uma scooter, 
segmento que a marca irá 

apostar mais forte nos próximos anos.

Já a Suzuki trouxe a 
GSX-S 1000 que ofere-
ce desempenho e con-
forto sem muito alarde, 
a naked GSX-S 1000 e 
a sport-touring GSX- 
1000F, além da versátil 

GSR150i. De estilo único e dinâmico passeio, 
ela tem design refinado, linhas fortes e ve-
lozes e é a única da categoria que possui 6 
marchas.

A Traxx apostou na 
apresentação da Sky 125 
Plus, agora mais moderna 
após ganhar um design 
jovial, novo painel e alças 
do garupa na cor preta. 
Também foram divulga-

das os seguintes modelos: Sky 50, 50 Plus e 125, 
work 125, Star 50, Moby 50, Montez 250, TSS 250, 
FLY 150 e 250.

Alba Capas, empre-
sa com visão de futuro e 
organização sólida, atua 
em vários segmentos e, 
no caso do motociclismo, 
produz capas de chuva 
de alto padrão e extrema 

qualidade. O Blusão Europa, a Calça Europa, a Euro-
pa Nylon, o Blusão com capuz Europa e o Conjun-
to Impermeável - Linha Daytona são exemplos de 
compromisso com a segurança do motociclista. Eles 
ainda fabricam o Colete de Alta Visibilidade confec-
cionado em poliéster aerado e com faixas refletivas 
em “V” na frente e horizontais nas costas. O modelo 
está disponível nos tamanhos que vão de P a GGG.

A NAJA Baterias, perten-
cente ao Grupo Unicoba, 
trouxe grande gama de 
novas baterias para mo-
tocicletas, parte do plano 
de expansão da marca. 
Dentre vários modelos 

apresentados, três, já aprovados pelo Inmetro, fo-
ram o destaque e atendem os seguintes modelos 
de motos: 12V / 8,6ª (CB 600F Hornet, CBR 600RR, 
CB 1000R e YZF-R1), 12V / 14ª (Sporter 883 e1200 
Sporter, ambas da Harley-Davidson) e a 12V / 18ª 
(CBX 1000, VF 1100GL 1800 Gold Wing Honda, 
Royal Start 1300 Yamaha, Ninja ZX-11KZ 1000 kawa-
saki, XL/XLX, Sportster, Fat Boy, Softtail e a Heritage 
- todas Harley-Davidson e 80/100 GS/ST da BMW.

A NGK, referência 
mundial nos setores au-
tomotivo, cerâmico e de 
revestimentos porcelani-
zados, trouxe velas e ca-
bos de ignição. Fundada 
em 1936, em Nagoya, Ja-
pão, a empresa tem forte 

presença em todos os continentes e possui cinco 
centros tecnológicos, sendo um no Brasil, um na 
Alemanha, um nos Estados Unidos e dois no Japão.

A Repsol também mar-
cou presença com tecno-
logia e modernidade. A 
parceria de 20 anos com 
a Honda na MotoGP per-
mitiu o desenvolvimento 
de lubrificantes que são o 

resultado da experiência adquirida no teste mais exi-
gente. Além da Repsol, esteve presente na feira seus 
dois distribuidores: Grupo Montanna e Incol, que faz a 
distribuição exclusiva de produtos automotivos.

Grandes lançamentos marcaram o Salão Duas Rodas e são apostas dos expositores 
para aquecimento de vendas nesse final de ano no setor motociclístico no Brasil

A aceitação do público foi imediata e de sucesso. Ao todo foram 400 marcas com diversos produtos para  
motos e motociclistas e mais de 500 modelos de motocicletas apresentadas, sendo 40, lançamentos.
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o A Taurus, maior fabri-
cante de capacetes do 
país, literalmente fez a 
cabeça dos motociclistas 
oferecendo os melhores 
produtos. Desde o início 
de sua trajetória, a empre-

sa lança diversos modelos de capacetes, atingindo 
cada vez mais uma gama maior de usuários, que 
primam pela qualidade, design e confiabilidade. O 
San Marino é o mais vendido e mais famoso, mas 
estavam também no stand, diversos modelos.

A Motul, multinacional 
francesa especializada na 
formulação, produção e 
distribuição de lubrificantes 
de alta tecnologia para mo-
tos, carros e outros veícu-
los, bem como lubrificantes 

para a indústria e presente em mais de 100 países 
e com mais de 150 anos de história, é reconhecida 
mundialmente pela qualidade de seus lubrificantes e 
por ser especialista em lubrificantes sintéticos. No Sa-
lão, demonstrou as qualidades do MotulTech.

A Maggion conta com 
grande rede de distribui-
dores e milhares de con-
sumidores finais e fornece 
a mais completa linha de 
pneus e câmaras de ar 
para motocicletas. Na feira 

trouxe os pneus da linha Street Predator, Streetfi-
ghter, Ratler, MT-96 e outros.

A Heliar Baterias apre-
sentou os modelos Heliar 
PowerSports que possui 
a mais avançada tecnolo-
gia AGM, além de ser to-
talmente selada e pronta 
para uso porque dispensa 

o manuseio com o ácido e a Heliar Extreme, que 
possui um ano de garantia, qualidade superior 
comprovada por normas internacionais, tecnologia 
AGM e vem pronta para uso.

dia eXclusiVo PaRa PRofissionais  
do setoR É aPRoVado

Trazendo sempre novidades, o Salão Duas Rodas ino-
vou nesta edição por abrir suas portas um dia antes – 6 de 

outubro – para que profissionais do setor pudessem conhecer 
as novidades e lançamentos, fazer contato com expositores, 

networking, realização de negócios e abertura de novos canais 
de venda. Essa foi uma decisão acertada, pois houve adesão 

de 12 mil profissionais do setor que puderam vir e ter contato 
direto com os expositores e falar de negócios.
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Farol de moto aceso é obrigatório, mas lei
tem diferentes aplicações e gera polêmica

Ministérios do Trabalho e da Previdência agora são um que 
terá como ministro Miguel Rossetto. Já a Secretaria Nacional 

do Trabalho será comandada por José Lopez Feijóo e a 
Secretaria Nacional da Previdência por Carlos Gabas

Contran torna obrigatório sistema ABS ou CBS 
no freio de moto nova. Exigência será de 10% 
em 2016 e chegará a 100% em 2019, inclusive 

para motocicletas de baixa cilindrada.
Com o objetivo de ser visto, é que 

o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) 
estabeleceu para os veículos de duas 
rodas a obrigação de que o farol es-
teja aceso durante todo o período de 
utilização do veículo. Porém, a situa-
ção da aplicabilidade da punição se 
coloca de forma duvidosa quanto ao 
entendimento da regras.

Isso ocorre porque há duas ver-
sões com o semelhante preceito, 
mas com diferentes sanções, apli-
cações e interpretações dos agentes 
de trânsito.  Segundo o Art. 244 do 
Código de Trânsito, em seu inciso 
IV, é proibido “conduzir motocicleta, 
motoneta e ciclomotor: IV – com os 
faróis apagados”, sendo prevista uma 
infração de natureza gravíssima além 
da suspensão do direito de dirigir.

Enquanto que, o Art. 250, inciso 
I, relata: “quando o veículo estiver 
em movimento: I – deixar de manter 
acesa a luz baixa: de dia e de noite, 
tratando-se de ciclomotores;” sendo 
essa uma infração de natureza mé-
dia sem qualquer outra penalidade 
acessória.

O Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) determinou, em resolução 
já publicada, que motos deverão sair 
de fábrica com sistemas que auxiliam 
na frenagem.

As motos novas que têm menos de 
300 cc poderão ser equipadas com 
freios ABS ou com o CBS, que distri-
bui proporcionalmente a força de fre-
nagem para as duas rodas, a fim de 
garantir uma desaceleração rápida e 
segura. Para motos com mais de 300 
cc será obrigatório o ABS.

Para a associação dos fabricantes, a 
Abraciclo, a indústria brasileira já tem 
capacidade de ser adequar à exigên-
cia e a novidade trará mais segurança 
aos usuários. A norma é similar à exis-
tente na Europa.

Segundo a Honda, que detém 
80,4% do mercado brasileiro de mo-
tocicletas, a diferença de valor de 

Com a reforma ministerial, o Ministério do Tra-
balho e da Previdência voltaram a ser unificados 
e estarão sob o comando de Miguel Rossetto que 
deixa a Secretaria-Geral da Presidência que, ago-
ra, passará a ter duas secretarias nacionais em 
vez de uma executiva. A Secretaria de Trabalho 
será ocupada por José Lopez Feijóo, ex-assessor 
especial da Secretaria-Geral, e a Secretaria da 
Previdência por Carlos Gabas, ex-ministro da Pre-
vidência.

sindimotosP foi conVidado PaRa 
PaRticiPaR de Reuniões em bRasília 

Como representante da categoria, o sindica-
to estará em Brasília para discutir em grupo de 
trabalho as necessidades urgentes da categoria. 
Estarão nas reuniões os ministérios do Trabalho, 
da Previdência, das Cidades, da Saúde, além da 

Percebe-se assim, que há duas 
penalidades diferentes para o mes-
mo fato: uma dizendo ser proibido 
conduzir o ciclomotor com os faróis 
apagados e outra ser proibido deixar 
de manter acesa a luz, de dia e de 
noite.  Certamente que andar com 
farol apagado é o mesmo que deixar 
de mantê-lo aceso.

A confusão é que no primeiro 
caso determina-se que é infração es-
tar com ele apagado, sem dizer em 
qual período, enquanto que no se-
gundo caso à obrigação de que a luz 
deva permanecer ligada tanto de dia 
quanto de noite. Portanto, em ambos 
casos, o farol tem que estar aceso...

O que não fica claro em nenhuma 
das versões é que ele acesso permi-
te que o motociclista seja visto por 
motoristas e pedestres, aumentando 
a segurança de todos que estão no 
trânsito. Algumas motocicletas vêm 
com faróis conjugados e não acen-
dem com o motor ligado, é preciso 
ligar manualmente. Para evitar mul-
tas, o melhor é andar com ele acesso 
o tempo todo.

uma moto com e outra sem ABS é de 
cerca de R$ 1,5 mil.

Veja o calendáRio de adoção 
dos sistemas, segundo a 

Resolução 509 do contRan

1º de janeiro de 2016: 10% da 
produção ou importação
1º de janeiro de 2017: 30% da 
produção ou importação
1º de janeiro de 2018: 60% da 
produção ou importação
1º de janeiro de 2019: 100% da 
produção ou importação

Secretaria-Geral da Presidência da República.
O novo secretário de Trabalho José Lopez Fei-

jóo já havia recebido o SindimotoSP em Brasília, 
no Palácio da Alvorada

Na ocasião, o SindimotoSP tratou com Feijóo 
assuntos importantes para a categoria. Entre 
eles, a retomada da continuidade das reuniões 
do Grupo de Trabalho Federal que envolve vários 
ministérios e uma agenda positiva que buscam 
soluções para o setor de motofrete de São Paulo, 
considerado o maior do País.

Com isso, o governo federal acenou positi-
vamente a continuidade da execução dos ou-
tros itens da pauta, melhorando o exercício da 
profissão pelos motofretistas. O grupo de tra-
balho formado tem sindicatos de motofrete e 
centrais sindicais de todo Brasil, além da parti-
cipação do Ministério das Cidades / Denatran 
– Contran e Ministério da Previdência Social, 

além de outras secretarias e órgãos públicos 
federais.

O grupo de trabalho, que dará andamento as 
reivindicações, também é formado pelas centrais 
sindicais UGT, CUT, CSB, NCST, CTB e Força Sindical. 

as outRas ReiVindicações 
feitas Pelo sindimotosP nesse 

gRuPo de tRabalHo são:

• Linha exclusiva de financiamento federal 
para motofretistas
• Parceria para realização de cursos 30 Horas 
do Contran gratuitos
• Campanhas para regulamentação do setor 
nos municípios brasileiros
• Implantação do PPM – Programa de 
Proteção ao Motociclista.

 Miguel Rossetto comandará ministério unificado. José Lopez Feijóo será o interlocutor do Governo Federal
junto aos trabalhadores.

Carlos Gabas tem missão de unificar sistemas
da previdência em todo País.



caixa.gov.br 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com defi ciência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

facebook.com/caixa
twitter: @caixa

AQUI EM
SÃO PAULO,

MAIS DE 

1,6 MILHÃO
DE PESSOAS 

JÁ RECEBERAM
SUA CASA DO

PROGRAMA
MINHA CASA
MINHA VIDA.

O programa Minha Casa Minha Vida 
está transformando a vida de milhões
de brasileiros. E pode transformar a sua também.
É a CAIXA e o Governo Federal trabalhando 
juntos para o Brasil avançar.

MAIS QUE MUDAR DE
ENDEREÇO, É MUDAR DE VIDA.

Andriws Oliveira Silva
e Naiara Cohen Silva,
benefi ciários do
Minha Casa Minha Vida
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Semana Nacional de Trânsito 2015 traz o tema “Seja você a mudança”

Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: 
Juntos Podemos Salvar Milhões de Vidas é campanha da ONU

realizada em todo mundo. Brasil faz parte do programa.

O Contran - Conselho Nacional de Trânsito 
- realizou a Semana Nacional do Trânsito 2015 
em setembro com o tema Seja você a mudan-
ça. O objetivo foi alertar para mudança de ati-
tude de todos os atores no trânsito (motociclis-
tas, motoristas, pedestres e ciclistas) devem ter. 
A ação visa a redução de acidentes no sentido 

de cooperar com a campanha da ONU, “Década 
Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito 
– 2011/2020.

Prevista na Lei 9503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro, a Sema-
na Nacional de Trânsito é comemorada entre os 
dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de 

A Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas (ONU), proclamou 
oficialmente o período de 2011 a 2020 
como a Década Mundial de Ação pela 
Segurança no Trânsito a fim de estimular 
esforços em todo o mundo para conter e 
reverter a tendência crescente de fatali-
dades e ferimentos graves em acidentes no trânsito 
no planeta.

A decisão de adoção de uma campanha decenal 
mundial teve origem em vários encontros interna-
cionais e consagrou-se no Iº Congresso Mundial 
Ministerial de Segurança Viária, realizado em no-
vembro de 2009 em Moscou, onde o Brasil esteve 
presente e assinou o pacto pela redução de aciden-
tes junto com outros países.

Atualmente, registram-se mais de 1 mi-
lhão e 300 mil mortes por ano e milhões 
de pessoas feridas, algumas incapacitadas 
permanentemente, atingindo de forma 
majoritária aquelas na faixa etária de 15 
a 44 anos de idade, significativa parcela 
produtiva da sociedade.

De acordo com sucessivos relatórios da Organi-
zação Mundial de Saúde, as perdas provocadas pela 
violência do trânsito representam uma das maiores 
preocupações da entidade, caracterizando-se como 
um problema de saúde pública com proporções 
epidêmicas.

Os principais pilares que estão sendo trabalha-
dos são: a gestão nacional da segurança no trân-
sito; a infra-estrutura viária adequada; a segurança 

dos veículos; o comportamento e segurança dos 
usuários; o atendimento ao trauma, assistência pré 
hospitalar, hospitalar e à reabilitação.

PanoRama mundial
No cenário mundial, o Brasil ocupa o quinto lu-

gar entre os recordistas em mortes no trânsito, atrás 
da Índia, China, Estados Unidos e Rússia segundo o 
Informe Mundial sobre a Situação de Segurança no 
Trânsito, publicado em 2009. A estimativa da OMS 
é que, em todo o mundo, cerca de 1,3 milhões de 
pessoas perdem suas vidas anualmente no trânsito 
e cerca de 50 milhões sobrevivem feridas. O custo 
global é estimado em US$ 518 bilhões por ano; os 
custos dos acidentes de trânsito já foram estimados 
em 1 a 2% dos PIB dos países.

conscientizar a sociedade, com vistas à interna-
lização de valores que contribuam para a cria-
ção de um ambiente favorável ao atendimento 
de seu compromisso com a “valorização da vida” 
focando o desenvolvimento de valores, posturas 
e atitudes, no sentido de garantir o direito de ir 
e vir dos cidadãos.



O Programa Mais Médicos 
é muito mais que médicos. 
Você que sonha em ser médico,
esse é o caminho cheio 
de oportunidades.

• Mais 11.400 vagas para medicina até 2017.
• 5.200 vagas já autorizadas 
   e um novo currículo de medicina.
• Expansão de vagas de residência médica 
   em andamento. E, a partir de 2019, 
   cada médico formado terá garantida 
   a sua vaga de residência.

Acesse maismedicos.gov.br e informe-se sobre os novos 
cursos de medicina, vagas de graduação e residência médica.

O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança.

Uma Pátria Educadora se faz com mais acesso à educação.

Ministério da
Educação
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Todos juntos fazem um trânsito melhor.
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Nova linha CG 160cc.
Novo design. Novo motor.

Novas emoções.

       CG 
160          FAN


