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SindimotoSP e DetranSP criam 
agenda positiva para motofrete

Instituições buscarão em ação conjunta, 

reuniões com o Contran / Denatran para 

desburocratização da Regulamentação em 

todo Brasil. Na reunião estavam (da esquerda 

para à direita) Frederico Pierotti Arantes, 

presidente do CetranSP, Neiva Aparecida 

Doretto, vice-Presidente do DetranSP, 

Gil, presidente do SindimotoSP e Rodrigo 

Silva, diretor de Relações Institucionais do 

SindimotoSP.

Na reunião em que o 
presidente Ricardo Patah, 

da UGT, intermediou, o 
SindimotoSP obteve do prefeito 

garantias para criação de 
políticas públicas para ajudar 
a categoria dos motociclistas 

profissionais na cidade.

(11) 3090.9291
  

Valor do Seguro DPVAT
será 37% menor em 2017

Infosiga diz que acidentes de trânsito 
caiu 5,6% no Estado de São Paulo

Prefeito João Dória recebe pauta com 
reivindicações do SindimotoSP para o 

setor de motofrete na capital
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Saque do FGTS inativo poderá 
ser feito a  partir de março

Fim das motos nos corredores 
está sendo estudado por 

deputados federais

DPVAT 2017 tem
menor valor dos
últimos 10 anos

Quantia a ser paga esse ano é menor 
que a de 2007. Diminuição se deu por 

vários fatores, entre eles, gestão contínua 
do SindimotoSP com a Seguradora 

Líder em diversas reuniões. Inclusive, o 
congelamento do valor entre 2013 e 2015 

é fruto de insistência do sindicato que 
lutou por menos gastos para o exercício 

da profissão de motofretista.

COMO FICOU
DPVAT 2017: R$ 180,65 

COMO ERA
DPVAT 2007: R$ 183,84

Banco do Povo Paulista 
financia motos padronizadas 

para motofrete
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Objetivo é criar imediatamente políticas públicas para quem anda de moto na capital. 
Nova gestão municipal tem tudo para fazer uma administração histórica 

para motociclistas e motofretistas da cidade.

Prefeito João Dória recebe pauta com reivindicações 
do SindimotoSP para o setor de motofrete na capital

Promessa de campanha cumprida: limites maiores de 
velocidade nas Marginais já estão valendo

Criar políticas públicas para o motofrete na cidade 
de São Paulo foi um dos principais temas discutidos 
pelo SindimotoSP no encontro que reuniu, além do 
prefeito João Dória, Ricardo Patah, Gilberto Almeida 
dos Santos (Gil) e Rodrigo Silva (respectivamente - 
presidente e diretor Institucional do SindimotoSP), 
também os sindicalistas Chiquinho (presidente do 
Sindicato dos Padeiros), Luciano, Pavão, Moacir, 
Canindé Pegado (secretário Geral da UGT), Marcos 
Afonso, além do secretário de Governo Julio Seme-
ghini.

Na intenção de produzir um novo tempo para o 
setor de motofrete, totalmente abandonado pela 
gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, os repre-
sentantes dos motoboys reivindicaram um olhar 
diferenciado para os profissionais da categoria que 
tem sofrido com impostos, falta de fiscalização nas 
empresas clandestinas, concorrência desleal das 
empresas de aplicativo no motofrete, falta de esta-
cionamento para motos com placa vermelha, entre 
outros problemas. Volta da velocidade nas margi-
nais, bem como o fim da indústria das multas, tam-
bém foram citadas.

Gil destacou a importância dos motociclistas pro-
fissionais para a economia do Brasil, principalmente, 

O prefeito João Dória cumpriu o prometido 
em relação a volta das velocidades nas marginas 
e, ainda, fez o que o ex-prefeito não fez: avisou 
com antecedência motoristas e motociclistas.

No dia 24, foi realizada uma apresentação de 
todo o projeto de forma detalhada para que a 
população conheça o projeto Marginal Segura. 
Não é apenas requalificação das faixas de velo-
cidade, segundo afirmou o prefeito, é todo um 
programa de segurança. Nas primeiras semanas 
de janeiro, a prefeitura colocou as placas, que 
ficaram cobertas até a data citada acima, e di-
vulgou notas nos meios de comunicação sobre 
as mudanças.

motofretistas e motociclistas. O próprio prefeito, in-
clusive, reforçou a ideia de campanhas educativas no 
trânsito específicas para motociclistas para redução 
de acidentes, entre outras ações para quem anda de 
moto na cidade.

Na pista expressa das duas marginais o limite volta 
a ser de 90 km/h para veículos leves, na pista central 
da Marginal Tietê, o limite será de 70 km/h e, nas pis-
tas locais, 60 km/h. Na faixa da direita da pista local, 
pela qual transitam os ônibus e que permite a conver-

são à direita, a velocidade será mantida em 50 km/h.
Às velocidades tornarão a pista mais veloz, como 

tem que ser esses corredores, mas fiscalização e 
segurança, serão realizadas em ações da Secretaria 
Municipal de Transportes e CET-SP.

As demAndAs APresentAdAs forAm:

1. Retorno de faixas de segurança para motociclistas.
2. Regulamentação de corredores virtuais nas vias públicas.
3. Criação de vagas de estacionamento para motocicletas em centros comerciais.
4. Estabelecer calendário de campanhas de educação, orientação e prevenção de acidentes.
5. Regulamentação de empresas de aplicativo de motofrete.
6. Fiscalização de empresas clandestinas de motofrete.
7. Aumento de número de faixas de retenção em semáforos bike Box.
8. Estabelecer programas de segurança para mobilidade dos motociclistas.
9. Qualificação de motociclistas profissionais.
10. Retomada do Instituto Motofrete para qualificação do setor de motofrete e geração de empregos.
11. Volta do atendimento exclusivo para motofretistas no DTP.
12. Autorização para o SindimotoSP voltar a montar os processos de emissão de Condumoto e 
Licença Motofrete (placa vermelha)

presidente Gil entrega nas mãos do prefeito João Dória pauta de reivindicações da categoria.

SindimotoSP e a nova gestão municipal entendem 
que muito pode ser feito pelo setor com ações 

práticas e imediatas.

Sindicalistas de outros modais
também estiveram na reunião.para São Paulo capital, que tem a maior concentra-

ção de trabalhadores motociclistas do mundo, cerca 
de 200 mil profissionais.

João Dória recebeu ofício com as demandas e 
reivindicações do SindimotoSP para aumentar a se-
gurança, promover a educação no trânsito, contri-
buindo para a diminuição dos acidentes envolvendo 
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Habilitação para
motofretista.
Tá na mão.

Crédito especial
 para comprar motocicletas, itens

de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.
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Encontro serviu para apresentar reivindicações do sindicato para melhorar segurança e qualificação, entre 
outros assuntos pertinentes ao setor. Intenção é regulamentar a categoria em todo estado paulista. 

A liberação do saldo de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começa a partir 
de 13 de março e, até 31 de julho, todos os brasileiros que têm dinheiro nessas contas poderão fazer o 

resgate do montante acumulado nos anos de serviço. 

SindimotoSP e DetranSP criam
agenda positiva para motofrete

Saque do FGTS inativo poderá
ser feito a partir de março

Fim das motos nos corredores está sendo
estudado por deputados federais

Uma comissão especial formada por deputa-
dos federais está debatendo o tema em todo 
Brasil. Se o projeto de lei passar, a proibição será 
incluída no Código de Trânsito Brasileiro (CBT).

Em São Paulo na audiência do dia 12/12/2016, 

O governo espera que 15 milhões de 
pessoas realizem os saques. Ao todo, R$ 
30 bilhões devem entrar em circulação 
na economia brasileira com a medida, o 
equivalente a 0,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB, a soma de bens e serviços 
produzidos no país).

Embora ainda tenha de aprovar o 
cronograma apresentado pela Caixa, o 
governo federal decidiu que não haverá 
restrição para os saques. 

Com o saldo de contas inativas do 
FGTS, brasileiros endividados poderão 
quitar débitos e evitar o pagamento de 
juros altos, além de diminuir a inadim-
plência. Já quem não tem pendências 

Na sede do Detran, em São Paulo, o pre-
sidente Gil e o diretor de Relações Institucio-
nais Rodrigo Silva (ambos do SindimotoSP), 
apresentaram propostas para melhoria da 
prestação de serviços no motofrete, bem 
como aumentar a segurança. A reunião con-
tou com a presença de Neiva Aparecida Dor-
reti, vice-Presidente do DetranSP que respon-
de atualmente pela presidência, e Frederico 
Pierotti Arantes, presidente do CetranSP.

Na reunião, foi apresentado pelo Sindi-
motoSP um panorama sobre a situação da 
regulamentação no Estado de São Paulo e 
no Brasil que mostrou as dificuldades que os 
profissionais motociclistas estão encontrando 
para legalizarem-se. Na pauta para criação de 
uma agenda positiva, também foi solicitado a 
continuidade do programa de requalificação 

o SindimotoSP bateu pesado e se colocou con-
tra porque os argumentos apresentados para 
a proibição são inconsistentes e, ainda por 
cima, extinguirá a profissão do motociclista  
profissional.

poderá procurar uma aplicação financei-
ra bem mais atraente que o FGTS.

Para facilitar a logística, a Caixa estu-
da creditar os valores que ficarão dispo-
níveis para aqueles trabalhadores que 
têm conta no banco. E, para auxiliar o 
pagamento de valores menores, o ban-
co estuda fazer os repasses por meio de 
correspondentes bancários, como as ca-
sas lotéricas.

O banco ainda trabalha com a pos-
sibilidade de informar os trabalhadores 
sobre a liberação do saque por mensa-
gem de texto no celular. Por isso, a ins-
tituição financeira corre para atualizar o 
banco de dados.

e qualificação, ministração de aulas via EAD 
para o Curso 30 horas Obrigatório do Con-
tran, a reabertura do Instituto Motofrete e a 
implantação do PPM (Programa de Proteção 
aos Motociclistas), que já foi apresentado ao 
Governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos 
Bandeirantes.

Também foi apresentado o projeto de do-
ação de coletes para motofretistas com mídia 
educativa, o projeto Motociclista Solidário, da 
Abramet e, principalmente, o projeto de Re-
gulamentação nos municípios paulistas. Esse, 
necessita de urgência e empenho das prefei-
turas para que a categoria possa ser padroni-
zada no Estado.

Em breve, o SindimotoSP se reunirá no-
vamente com o DetranSP para dar tratativas 
aos assuntos e suas implementações.

Em 2017, o SindimotoSP continuará reivindi-
cando o direito dos motociclistas andar entre os 
corredores e que os deputados federais criem, 
sim, políticas públicas para quem anda de moto-
cicleta em todo Brasil. 
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Editorial

Nessa primeira edição, não queremos falar de crises, porque achamos que ela 
ficou em 2016. Para esse ano, queremos iniciar esse breve editorial mais com 
palavras de motivação e encorajamento do que com pessimismo. Sabemos 
que 2017 será difícil, de muitas lutas, mas acreditamos que podemos superar 
e, no fim, lá para dezembro, se Deus permitir, ver crescimento, maturidade e 
experiência, além de grana no bolso é lógico. Até lá, que tal planejar seu ano, 
metas e objetivos? Melhor que isso, implantá-las e fazer com que se tornem 
reais. Basta determinação, coragem e iniciativa. Vamos, esse ano promete.

Banco do Povo Paulista financia 
motos padronizadas para motofrete

SindimotoSP busca políticas públicas para
motofretistas junto ao governo estadual

Em reunião recente, o SindimotoSP e Banco do 
Povo Paulista (BPP) continuam parceria para um 
empréstimo cada vez melhor e menos burocráti-
co para motoboy em 2017, devido à baixa inadim-

o que pode ser financiado

• Moto branca na categoria aluguel, espécie carga.

• Kit motofrete : capacete com faixa, colete de segurança com INMETRO, Baú com faixa, 

protetor (mata cachorro), antena cerol, rastreador/bloqueador , faixas refletivas da moto 

e marcação indelével das peças que rege rastreabilidade para combate do roubo / furto 

no desmanche de peças da motocicletas.

• Taxas do Detran, DTP e documentação da motocicleta.

• Consertos em geral, incluindo mão-de-obra e/ou peças, com um limite de até 20% do 

valor da motocicleta. 

Mais informações na sede do BPP na Rua Boa Vista, 170, 2º Andar - Centro / SP.

Pelo projeto, todos, no exercício ou não de 
atividade remunerada, serão submetidos ao 
exame psicológico para a primeira habilitação e 
demais renovações. O senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) pretende implantar essa exigência 
para todos tanto na primeira habilitação quanto 
nas renovações. Para isso, apresentou Projeto 

plência da categoria, profissional é visto pelo banco 
como bom pagador. O encontro foi um desdobra-
mento de outra reunião que o presidente Gil teve 
com o governador Geraldo Alckmin.

de Lei do Senado (PLS) 98/2015, que está sob 
análise na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ). Regra pode chegar para o mo-
tociclista? Sim! Outras leis aprovadas no Sena-
do Federal e sancionadas pelos presidentes em 
exercício, já foram estendidas para outros mo-
dais de transporte, como as motocicletas. 

Infosiga diz que 
acidentes de 

trânsito caiu 5,6% 
no Estado de 

São Paulo

Senado Federal quer avaliação psicológica 
obrigatória para tirar ou renovar CNH, 

principalmente em atividade remunerada.

Levantamento mostra que 6.066 mortes 
foram registradas em 2015 contra 5.727 no 
mesmo período de 2016. Houve redução 
de 5,6% no acumulado. O estudo é feito 
pelo governo estadual e iniciativa privada 
analisando dados de mortes e acidentes 
nas vias públicas de 645 municípios pau-
listas.

Em relação aos acidentes com vítimas 
foram registradas 192.582 ocorrências em 
2016 e 239.508 no mesmo período de 
2015 no estado de São Paulo. A diminui-
ção registrada é de 20%.

Das mortes registradas em 2016, 79% 
eram homens e 16% tinham entre 18 a 24 
anos. As colisões entre veículos somaram 
2.126 ocorrências, 37% do total. Atropela-
mento ficou na sequência com 1.531 ca-
sos, chegando a 27% do total. Os aciden-
tes envolvendo carros que colidem com 
um obstáculo fixo ou outro carro fora de 
circulação chegaram a 761 registros, 13% 
do total.

A pesquisa também apontou que 30% 
das vítimas estavam em motocicletas, so-
mando 1.737 ocorrências, 26% eram pe-
destres e estiveram em 1.489 ocorrências. 
Outros 25%, que somam 1.429 casos es-
tavam em automóvel, 6% eram ciclistas 
(349 ocorrências), 3% estavam em cami-
nhão e representam 144 ocorrências. Ape-
nas 1% estava em ônibus, totalizando 54 
ocorrências.

Na luta por regulamentação da categoria em 
todo estado de São Paulo, o SindimotoSP tem rei-
vindicado junto ao governador Geraldo Alckmin, 
melhorias no setor. No entendimento do sindi-
cato, qualificação assim como padronização, são 
fatores que mudariam para melhor a prestação 
de serviços de entregas rápidas em todo estado.

Entre as reivindicações estão campanhas edu-
cativas com motociclistas profissionais para di-

minuir acidentes no trânsito - Década de Ação 
pela Segurança no Trânsito 2011-2020 da Onu, 
renovação da gratuidade do Curso 30 horas do 
Contran para incentivar os motociclistas e mo-
totaxistas profissionais se qualificarem, incentivo 
à regulamentação do motofrete nos municípios 
para que cumpram a Lei Federal 12009 que pa-
droniza os setores de motofrete e mototaxi, mu-
danças nas Resoluções do Contran / Denatran 

que permitiriam ministração do Curso Obrigató-
rio de 30 horas via Educação a Distância (EAD), 
ampliação e facilitação da linha de financiamento 
via Banco do Povo Paulista para que motociclistas 
profissionais adquiram motos padronizadas, isen-
ção de IPVA ao adquirir veículo padronizado para 
renovação da frota e para que os profissionais te-
nham mais segurança no exercício da profissão e 
ações específicas para diminuir roubo de motos.
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TERMO DE ADESÃO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
NOME

NOME MÃE
NASC  _____/_____/_____ESTADO CIVIL

PARENTESCO

ENDEREÇO
CPFCEP

(11) 3285.5200

al

manut.)

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

VALOR MENSAL PER
 CAPITA = R$ 17,90

(MESMO VALOR PARA TITULARES, 
 DEPENDENTES E AGREGADOS)

CONSEGUIMOS LIBERAÇÃO DAS CARÊNCIAS*.
APROVEITEM E COLOQUEM SEUS FAMILIARES.
 PREENCHAM A FICHA DE ADESÃO NO VERSO

            E ENTREGUEM NO RH !

* PROMOÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SEM REAJUSTE
    36 MESES !

ATENDIMENTO NACIONAL

Valor do Seguro DPVAT será 37% menor em 2017

DPVAT 2017 tem menor valor dos últimos 10 anos

Por determinação do Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP), os valores para o Se-
guro DPVAT serão 37% mais baratos em 2017. A 
partir de primeiro de janeiro, o valor final do se-
guro será R$ 68,10 para carros e táxis, R$ 251,33 
para ônibus, micro-ônibus e vans, R$ 157,42 para 
micro-ônibus com lotação não acima de 10 pes-
soas, R$ 86,38 para ciclomotores, R$ 185,50 para 
motos e R$ 71,08 para caminhões. Os valores já 
contam com o acréscimo do IOF e a taxa de emis-
são do bilhete.

 A Seguradora Líder-DPVAT vê esta redução de 
preço como resultado de um conjunto de fatores 
observados nos últimos 2 anos, como, por exem-
plo: gestão eficiente dos fundos garantidores das 
reservas técnicas, cenário econômico de juros mais 
elevados e medidas operacionais adotadas pela 
Seguradora Líder-DPVAT na condução eficiente dos 
processos regulatórios de sinistros. Todas essas 
medidas contribuíram para o incremento do saldo 
das reservas técnicas, cujos valores são aplicados 
em títulos públicos federais e são usados exclusi-
vamente para o pagamento de indenizações, con-
forme determina a lei que rege o Seguro DPVAT.

 Além da boa gestão dos recursos, houve tam-

bém uma diminuição no número de pedidos de 
indenização. Uma tendência que vem se conso-
lidando desde 2015, o que pode ser atribuído a 
redução do número de acidentes. Esse fenômeno 
se deve em muito às políticas para redução de 
acidentes, como por exemplo, a Lei Seca, aumen-
to da segurança dos veículos, da fiscalização, da 
conscientização da população, do aumento do va-
lor das multas de trânsito e da redução da veloci-
dade das vias em grandes cidades, a exemplo de 
São Paulo e Rio de Janeiro.

 A redução do valor dos prêmios do Seguro 
DPVAT, que se encontravam fixados desde o ano 
de 2013 (há 4 anos), afeta, em princípio, a elegibi-
lidade de parcelamento para as categorias 04 e 09 
(micro-ônibus com lotação não acima de 10 pes-
soas e motocicletas) porque as três parcelas não 
podem ser inferiores ao valor de R$ 70, de acordo 
com a lei. Apenas a categoria 03 (ônibus e vans) 
poderá parcelar o valor em três vezes.

 O vencimento do Seguro DPVAT é concomitante 
ao prazo de pagamento do IPVA de cada estado. O 
proprietário de veículo pode consultar a data limite 
para quitar o Seguro DPVAT no site  www.segurado-
ralider.com.br. É importante informar que o paga-

mento do Seguro é condição para o licenciamento 
do veículo, como determinado por lei. Além disso, 
o proprietário que não paga o Seguro DPVAT fica 
descoberto por ele em caso de acidente de trânsito.

 O Seguro DPVAT tem importante função social. 
Metade do que é pago pelos proprietários de veícu-
los automotores vai direto para o Governo Federal, 
sendo 45% destinado ao SUS para o atendimento 
às vítimas de trânsito e 5% para campanhas educa-
tivas elaboradas pelo Denatran.  Toda a população 
brasileira – motorista, passageiro ou pedestre - está 
coberto em caso de acidentes de trânsito em três 
tipos de cobertura: morte (R$ 13,5 mil) invalidez 
permanente (até R$ 13,5) e reembolso de despesas 
médicas e hospitalares (até R$ 2,7 mil).

 O pedido de indenização pode ser feito gratui-
tamente em pontos oficiais de atendimento espa-
lhados por todos os municípios brasileiros, como 
agências dos Correios. O prazo para entrar com o 
pedido é de até 3 anos, contados a partir da data de 
ocorrência. A documentação necessária para cada 
tipo de cobertura está descrita no site www.segu-
radoralider.com.br e pode ser informada pelo SAC 
DPVAT 0800 022 1204, que funciona 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. 

Desde 2007 não se via um valor tão baixo para o DPVAT de moto-
cicletas, seguro obrigatório, no Brasil. Depois de sucessivos aumentos, 
ele finalmente diminuiu por vários motivos, como redução de indeni-
zações pagas por acidentes por invalidez, entre outros, além de gestão 
contínua do SindimotoSP junto a Seguradora Líder, que administra os 
recursos obtidos com o pagamento desse seguro. Outra questão rele-
vante também é que nos anos de 2013, 2014 e 2015, o valor perma-
neceu o mesmo. O SindimotoSP atuando em defesa dos motociclistas, 
mostrou argumentos a Seguradora Líder em diversas reuniões, que o 
alto valor do seguro obrigatório, prejudicava os motociclistas profissio-
nais que já tem muitas despesas para exercer a profissão. 

O seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automoto-
res de Via Terrestre) cobre casos de morte, invalidez permanente ou 
despesas com assistências médica e suplementares por lesões de me-
nor gravidade causadas por acidentes de trânsito em todo o país.

O recolhimento é anual e obrigatório para todos os proprietários de 
veículos, inclusive motocicletas. A data de vencimento é junto com a do 
IPVA, e o pagamento é requisito para o motorista obter o licenciamento 
anual do veículo.

Vítimas e seus herdeiros (no caso de morte) têm um prazo de 3 anos 
após o acidente para dar entrada no seguro e receber os valores que 
atualmente é de R$ 13.500 por morte ou por invalidez permanente, e 
de até R$ 2.700 para despesas médicas.

O valor do DPVAT é definido de acordo com índices de ocorrência 
de acidentes de cada categoria de veículo. O cálculo é feito pela Supe-
rintendência de Seguros Privados (Susep) e aprovado pelo Conselho 
Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão vinculado ao Ministério 
da Fazenda.

O SindimotoSP continua fazendo gestão junto as instituições que 
esse valor permaneça e que outros valores de impostos pagos pelos 
motociclistas sejam reduzidos.

DPVAT 2011: R$ 279,27
DPVAT 2010: R$ 274,06
DPVAT 2009: R$ 266,23
DPVAT 2008: R$ 254,67
DPVAT 2007: R$ 183,84

Quantia a ser paga esse ano é menor que a de 2007. Diminuição se deu por vários fatores, entre eles, gestão contínua do 
SindimotoSP com a Seguradora Líder em diversas reuniões. Inclusive, o congelamento do valor entre 2013 e 2015 é fruto 

de insistência do sindicato que lutou por menos gastos para o exercício da profissão de motofretista.

ConfirA AbAixo VAlores

DPVAT 2016: R$ 292,01
DPVAT 2015: R$ 292,01
DPVAT 2014: R$ 292,01
DPVAT 2013: R$ 292,01
DPVAT 2012: R$ 279,27

dPVAt 2017: r$ 180,65 - redução de 37% 
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