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O objetivo da reunião foi acelerar o processo de regulamentação 
na cidade, inclusive, foi proposto alteração na Lei Municipal 14491 
que apenas responsabiliza o motofretista na regulamentação. A pro-
posta do sindimotoSP e que as empresas também cooperem no 
processo de padronização. O argumento é que, se São Paulo sair 
na frente, as cidades brasileiras também regulamentarão o setor. 
Na pauta da reunião também estavam reivindicações por mais fis-
calização contra empresas clandestinas, combate ao Apps, cursos 
30 Horas gratuitos, construção de mais bolsões de estacionamento 
para motociclistas profissionais, sinalização de corredores virtuais e 
campanhas educativas.

Nestas reuniões do GTT o SindimotoSP também quer propor um novo plano de mobilidade urbana para motofretistas e motociclistas 
profissionais que contemple maior rapidez na execução dos serviços prestados, porém sem abrir mão da segurança. Nesse plano

o Sindicato pretende revisar a lei municipal 14491 que atualmente apenas exige cumprimento de regras dos motofretistas, 
deixando de fora as empresas de motofrete, principalmente as clandestinas. Algumas prioridades para esse plano de 

mobilidade urbana são: Sinalização de faixas virtuais na pista, campanhas educativas, curso 30 horas gratuito etc. 

SindimotoSP reúne-se com GTT para
discutir Regulamentação na cidade de SP
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Motofretista faça o curso, porque a fiscalização coMeçará eM breve

Parceria entre as duas instituições e o Governo Estadual resulta em pro-
fissionais qualificados e aptos para serviço de entregas rápidas em tempos 
modernos.

SindimotoSP e Instituto Motofrete
formam mais de mil motociclistas no

Curso Obrigatório 30 Horas do Contran
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Todo cuidado é pouco, tanto do tomador de serviço que não está con-
tratando mão de obra especializada, quanto do próprio motociclista profis-
sional que não recebe seus direitos garantidos por lei. O pior é em caso de 
acidente: trabalhador fica a mercê da própria sorte.

Aplicativos não cumprem
Convenção Coletiva

Assinada Convenção
Coletiva do Setor Delivery

Uso de celular no trânsito, uma combinação perigosa
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Todo cuidado é pouco, tanto do tomador de serviço que não está contratando mão de obra 
especializada, quanto do próprio motociclista profissional que não recebe seus direitos 

garantidos por lei. O pior é em caso de acidente: trabalhador fica a mercê da própria sorte.

Editorial

Expediente

A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Quack Design
Colaboradores: Febramoto / Abramoto / DNP / Instituto Motofrete / SindimotoSP  / Associação dos Motofretistas
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2˚ andar - Sala 3 / Brooklin Novo / Cep: 04602-060 
Telefone: 5049-0442 
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

E novembro que demorou para chegar, daqui 
a um mês, acaba 2014 e entramos em 2015. 
Quando olhamos para esse ano que parece ter 
passado rápido, percebemos que o setor do 
motofrete foi um dos mais agitados. Os pro-
fissionais foram às ruas, reivindicaram seus di-
reitos e ganharam periculosidade do governo 
federal,  cursos gratuitos de 30 horas com o 
governo estadual, espaço na prefeitura de São 
Paulo para negociar questões sobre a regula-
mentação, entre outras conquistas trabalhistas. 
Motociclistas... é isso que temos de fazer, unir 
forças e mostrar que devemos ser respeitados, 
devemos ter a voz que vem das ruas ouvida nos 
poderes públicos para que nossa qualidade de 
vida seja cada vez melhor, afinal de contas, o 
motofrete não só movimenta milhões de reais 
na economia brasileira, como também empre-
ga pessoas e tornou-se imprescindível nas gran-
des cidades.

Aplicativos não cumprem Convenção Coletiva

Cai número de mortes no trânsito.Índice é menor desde 1998

O SindimotoSP se posiciona contra os aplicativos 
eletrônicos, pois até o presente momento, estão de for-
ma clandestina e fazem regredir o trabalho dos últimos 
7 anos do sindicato, passando por cima da Lei Federal 
12.009, da Lei Municipal 14.491 e das Convenções Co-
letivas assinadas entre os sindicatos laboral e patronal.

O problema começa quando as empresas de aplica-
tivos 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 empre-
sas express em dia com as legislações existentes e que 
trabalham dentro da lei. A preocupação do SindimotoSP, 
segundo Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, é com o tra-
balhador. “Elas não pagam impostos e muito menos os 
direitos do trabalhador, como aluguel da moto, cesta bá-
sica, VR, seguro de vida e odontológico, entre outros, já 

As mortes em acidentes de trânsito caíram 10% em 
todo o país em 2013, conforme relata o Ministério das 
Cidades, ligado ao governo federal.

A queda expressiva no número de vítimas para as es-
tatísticas que subiam vertiginosamente há 3 anos, além 
disso, traz redução vista apenas em 1998, quando as 
mortes diminuíram em 13%. Dados do SUS (Sistema 
Único de Saúde) apontam que foram 40,5 mil vítimas em 
2013, ante 44,8 mil no ano anterior. A estatística coincide 
com o primeiro ano de vigência da Lei Seca mais rigorosa, 
que dobrou o valor das multas.

Especialistas consideram que as mudanças na lei só ti-
veram impacto onde houve intensificação da fiscalização. 
Para eles, outros fatores também podem ter contribuído 
para a queda nas mortes.

Outros fatores que auxiliaram na diminuição foram 

fixados em Convenção Coletiva”, afirma Gil.
A preocupação do presidente do SindimotoSP tem 

sentido, pois numa conta básica, percebe-se que o moto-
ciclista profissional fazendo em média 10 entregas atra-
vés de aplicativos, ganha menos do que o trabalhador 
esporádico ou registrado em carteira, e ainda por cima, 
não recebe nenhum direito obrigatório que consta na 
Convenção Coletiva. Ainda por cima, não tem FGTS, fé-
rias, 13º etc. O pior de tudo é em caso de acidente, pois 
está abandonado a própria sorte, pois como não existe 
o vínculo empregatício, a empresa do aplicativo não se 
responsabiliza pelo trabalhador.

O Ministério das Cidades, da Previdência Social, do 
Trabalho e da Saúde desenvolvem ações e projetos 
para diminuir os acidentes entre os trabalhadores do 
setor e esses aplicativos estimulam a competição entre 
os trabalhadores desrespeitando também a Lei Federal 
12.436/11, lei essa que veda o emprego de práticas que 
estimulem o aumento de velocidade por motociclistas 
profissionais.

O objetivo foi formalizar os processos relativos à atividade de motofrete na cidade. Na reunião também foi possível iniciar as discussões 
em torno da regulamentação para aprimorar a atividade econômica e a questão da circulação dos motofretistas na cidade.

SindimotoSP reúne-se com GTT para discutir 
Regulamentação na cidade de SP

Também estava na pauta, a criação de campanhas 
educativas e orientativas específicas para motofretistas 
e motoristas, bem como o desenvolvimento de no-
vas modalidades de sinalização das vias públicas para 
melhorar e ampliar a segurança do motociclista pro-
fissional no exercício da profissão. Uma reivindicação 
do SindimotoSP também foi apresentada: a ampliação 

imediata de bolsões de estacionamento específicos 
para à categoria.

Um dos pontos em que o SindimotoSP aproveitou 
para falar, inclusive, foi a questão da fiscalização da re-
gulamentação. O sindicato entende que uma categoria 
regulamentada pode reivindicar direitos como isenção 
de impostos e taxas e, ainda, que, se a capital sair na 

as instalações de itens de segurança como airbag e freio 
ABS, que se tornaram mais comuns e passaram a ser 
obrigatórios em 60% dos carros produzidos.

Apesar da redução, o trânsito ainda é muito violento 
no Brasil. São 20 mortes por 100 mil habitantes, ante 
uma média de 8 nos países desenvolvidos. Mesmo na-
ções em situação econômica mais semelhante, como Ar-
gentina e Rússia, têm dados melhores.

E, apesar de frear a tendência de alta, o Brasil terá que 
fazer mais nessa área.

Em 2011 o país assinou resolução da ONU para redu-
zir as mortes pela metade até 2020, na chamada Década 
de Ação pelo Trânsito Seguro.

Padrão histórico
mostra queda 

A série histórica mostra que o número de mortes está 
diretamente ligado às políticas públicas de segurança vi-
ária. Em 1998, com o novo Código de Trânsito Brasileiro, 
houve a primeira redução significativa, que continuou 
nos dois anos seguintes, com mais radares e mais fisca-
lização.

A curva de vítimas voltou a crescer até 2008. No ano 
seguinte, quando foi aprovada a primeira Lei Seca, houve 
leve redução (2%), mas os números voltaram a subir.

Motociclistas representam as principais vítimas do 
trânsito, com quase um terço das mortes. Em uma déca-
da, enquanto as mortes de ocupantes de carro subiram 
32%, as de moto ultrapassaram 100%.

Os dados do SUS podem ser alterados até junho de 
2015. Nos últimos anos, porém, as revisões não muda-
ram substancialmente os resultados. 

frente, outras cidades brasileiras seguirão o caminho.
Na próxima reunião, os órgãos públicos trarão res-

postas e ações para algumas questões. O SindimotoSP 
está trabalhando para que ainda esse ano algumas rei-
vindicações sejam atendidas. Presentes estavam a CET, 
o DTP/SPTrans, o DSV, o Detran, o SindimotoSP, a UGT, 
a Abramet, o Sedersp e a Abraciclo.
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Respeite a sinalização de trânsito. www.daframotos.com.br
Sac: 0800-773-2372

consulte condições especiais para 
frotistas e associados ao Sindimotos 

Sp na rede de concessionárias

ITENS DE SÉRIE
• 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 

daFra riVa carGo. pode comparar: 
é maiS em tudo.

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”.

Parceria entre as duas instituições e o Governo Estadual resulta em profissionais 
qualificados e aptos para serviço de entregas rápidas em tempos modernos.

SindimotoSP e Instituto Motofrete formam mais de mil motociclistas
no Curso Obrigatório 30 Horas do Contran

O SindimotoSP, o Instituto Motofrete e o Go-
verno Estadual de São Paulo formaram parceria 
que tem resultado em qualificação de mão de 
obra no setor do motofrete. O Curso de 30 Ho-
ras, segundo o Contran, é obrigatório e oferece 
25 horas de aulas teóricas e 5 práticas. Segundo 

1ª turma formada pelo Instituto já está regularizada.

o Instituto Motofrete, já são mais de mil motoci-
clistas com o certificado de conclusão em mãos. 
Com ele é possível dar continuidade no processo 
de regulamentação com a alteração da CNH, e, na 
sequência, obter o Condumoto, no caso para car-
teiras de habilitação da capital, e a Licença Moto-
frete (placa vermelha).

O Instituto Motofrete está credenciado pelo 
DetranSP para realizar o curso e oferece certifi-
cado de conclusão no final, também disponibiliza 
instrutores devidamente credenciados pelo De-
tranSP, estrutura física / pedagógica e apostilha, 
além de estacionamento para motos.

O Curso 30 horas é oferecido gratuitamente a 
sócios e não sócios do SindimotoSP, além de mo-
tofretistas de todo Estado, seja ele celetista ou 
autônomo. As aulas são ministradas em 6 horas 
aulas por dia durante 6 dias da semana nos se-
guintes períodos: Manhã: 07hs30 às 12hs00 / Tar-
de: 13hs00 às 17hs30 / Noite: 18hs30 às 22hs30

Também há turmas especiais (intensivo) du-

rante a semana e aos fins de semana das 07hs30 
às 17hs30 (dois sábados e um domingo) São 10 
horas aulas durante 3 dias. O intensivo durante a 
semana pode ser agendado pelas empresas ou 
grupos de motofretistas.

Inscrições gratuitas e demais informações es-
tão disponíveis na sede do SindimotoSP de se-
gunda à sexta-feira na Rua Dr Eurico Rangel, 40 
– Brooklin Novo em horário Comercial.

 
Curso Obrigatório 30 Horas do Contran
é porta de entrada para Regulamentação

Com ele, os motofretistas tem autorização para 
trabalharem com motofrete em qualquer lugar 
do País e colocar placa vermelha na moto. Vale 
ressaltar que o Condumoto só é obrigatório para 
quem tem CNH na capital.

O curso é dividido em duas etapas: teórico com 
carga horária de 25 horas-aula e o prático com 
duração de 5 horas-aula.  Para realizar o curso, o 
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SindimotoSP e Instituto Motofrete formam mais de mil motociclistas
no Curso Obrigatório 30 Horas do Contran

Alunos realizam aulas teóricas em sala, a prática é em pista especialmente preparada para demonstrar técnicas de segurança.

apoio

condutor tem que ter idade mínima de 21 anos, 
habilitado há 2 com CNH categoria “A” (moto), 
não pode estar cumprindo pena de suspensão 
do direito de dirigir, estar com a CNH cassada ou 
estar impedido judicialmente de exercer seus di-
reitos civis.

Para ser aprovado no curso especializado o 
condutor deverá ter 100% de frequência e ser 
aprovado com 70% na avaliação. Em caso de re-
provação o condutor terá prazo máximo de 30 
dias para realizar nova avaliação.

 Ao concluir, o motofretista recebe um certifi-
cado digital. Em seguida deve ir até o Detran so-
licitar a segunda via da CNH com a especificação 

Motofretista no campo Observações. Na sequên-
cia, vai até o Departamento de Trânsito Paulista 
(DTP) para solicitar o Condumoto e o Motofrete 
– placa vermelha.

Módulo    Carga Horária 

MÓDULO I   20 h/a
Básico

MÓDULO II   5 h/a
Específico

MÓDULO III   5 h/a
Prática de
Pilotagem Profissional
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AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Respeite os limites de velocidade.

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

Peças Econômicas

Os valores das parcelas em reais são de referência, conforme tabela de preços da Administradora, válida para todo o território brasileiro. Condição referente ao modelo CROSSER 150, versões E e ED, na Tabela de Preços 

do Plano Nacional do Consórcio Yamaha Motor, vigente desde o dia 10/02/2014. Grupos de 72 meses têm Taxa de Administração de 25% e Seguro de 8,7336%. Consulte o Contrato de Adesão para mais esclarecimentos 

sobre a composição dos valores. Motocicletas Yamaha estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. Central de Relacionamento 

com o Cliente: (11) 2431-6000. SAC: 0800-774-3233 - sac.consorcio@yamaha-motor.com.br. CAS - Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br.
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Assinada Convenção Coletiva do Setor Delivery

O SindimotoSP e o Sinhores assinaram os novos valores para o dis-
sídio 2014 / 2015 do setor de entrega de lanches, refeições, pizzas e 
afins, que passam a vigorar para pagamento em dezembro, porém, as 
empresas devem repassar o retroativo desde o mês de junho, época 
em que fecha o dissídio da categoria. O aumento para os salários dos 
motofretistas foi de 7%, passando de R$ 800,60 para R$ 856,65. No 
caso dos ciclistas, o piso anterior era de R$ 756,00, com o com o rea-
juste foi para R$ 808,92. Os outros valores, já corrigidos são: Deprecia-
ção da moto Vai para R$ 340,20 + R$ 1,21 (por entrega), contratação 
por hora aumenta para R$ 11,34 + R$ 1,21 (por entrega), Depreciação 
da bicicleta (fixo) R$ 226,80 + R$ 1,21 (por entrega), Contratação por 
hora R$ 11,34 + R$ 1,21 (por entrega), Vale-alimentação passa para R$ 
13,00, Convênio Médico foi reajustado para R$ 80,00, e o Seguro de 
vida é grátis.

Portal Moto Roubada ajuda 
motociclistas vítimas de roubo 

tentar recuperar motos
O portal Moto Roubada 

realiza o cadastro gratuito 
de motos roubadas, possi-
bilitando a recuperação do 
veículo. Para se cadastrar, 
a vítima precisa fornecer 
informações como o mo-
delo, placa, cor, data e lo-
cal do roubo, descrição de 
detalhes da moto e, quan-
do possível, do assaltante. 
Realizado e gerenciado por 
dois motociclistas, o site foi 
criado em 2011 a partir de 

uma análise do aumento dos números de motos roubadas em 
todo o país.

Após efetuado o cadastro, o portal dispara para todos os 
motociclistas cadastrados um informativo do novo roubo via e-
-mail, possibilitando a recuperação da moto. O portal também 
disponibiliza integração para as principais redes sociais, entre 
elas, Facebook, Twitter, LinkedIn e Google Plus. Isso permite 
maior divulgação e interação.

De acordo com o Código de Trânsito Brasilei-
ro, dirigir falando ao celular é considerado uma 
infração média, equivalente a jogar lixo na rua ou 
andar com o braço para fora da janela. Por incrível 
que pareça, tem muito motoboy que não só fala 
como digita mensagens enquanto transita pelas 
ruas da cidade. A “desculpa” é sempre a “correria 
do dia a dia”. Mas você já pensou nas graves con-
sequências que essa prática pode levar?

Em entrevista para o site Portal do Trânsito, o 
diretor-geral do Instituto Nacional de Traumato-
logia e Ortopedia (Into) do Ministério da Saúde, 
João Antônio Matheus Guimarães, alerta que o 
uso do celular, no entanto, é a atividade mais pe-
rigosa, pois diminui os reflexos do motociclista e 
dos condutores dos demais veículos que trafegam 
pelas vias.

De acordo com uma pesquisa divulgada pela 
Universidade de Utah, nos Estados Unidos, checar 
o celular toda hora aumenta em 400% o risco de 
acidente. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Or-
topedia e Traumatologia realizou uma enquete no 
Rio de Janeiro e em São Paulo que atestou que 
84% dos motoristas, boa parte deles dividem as 
ruas com você, motoboy, têm o hábito de dirigir e 
falar ao celular, embora todos estejam conscien-
tes de que esse é um comportamento perigoso.

O risco de falar ao celular ou digitar mensagens 
enquanto dirige aumenta e muito a chance  de 
acidentes, pois, além de tirar a concentração dos 
condutores, também coloca em risco os pedes-
tres. É isso mesmo! Para os pedestres também há 
risco de acidentes associados ao uso do celular. 
A distração pode fazer com que atravessem sem 
olhar para os dois lados e não estejam atentos se 
o sinal está vermelho para os carros, aumentando 
o risco de atropelamentos.

A responsabilidade pela segurança no trânsito 
deve ser de todos. Motociclistas e pedestres devem 
colocar a sua segurança sempre em primeiro lugar. 
O ideal é que, caso o uso do aparelho celular seja 
urgente, o motoboy encoste a moto e o pedestre 
pare em algum lugar seguro na calçada, realize a 
atividade e, depois, siga o seu caminho com aten-
ção. Essas pequenas ações podem salvar a sua vida!

Uso de celular 
no trânsito, uma 

combinação perigosa
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Agora dá para 
parcelar seu 

Seguro DPVAT*.

Agora dá pra 
parcelar o 

Seguro DPVAT 
de motos, 
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Saiba mais em:
dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 12 04

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. 
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