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O Fórum dos Secretários da Região Metropolitana aconteceu no 
Museu dos Transportes Públicos da cidade de São Paulo, onde 
reuniram-se gestores dos setores público e privado, secretários 

de mobilidade e entidades de classe.

COMPANHEIROS MOTOCICLISTAS... chegamos ao fim de um ano com 
muitas lutas e conquistas. Mesmo com grandes dificuldades, 
conseguimos importantes vitórias para o setor do motofrete. 
Sabemos que dá para fazer mais e, ano que vem estaremos juntos 
nessa jornada para melhorar a qualidade de vida do motociclista 
profissional. Quero aproveitar o espaço dessa parceria com o 
Jornal A Voz do Motoboy e desejar feliz natal e próspero ano novo, com 
saúde, prosperidade e paz. Que 2018 seja um ano melhor para todos!

Gil presidente 
SindimotoSP e Febramoto

Como convidado do Secretário de Mobilidade da Prefeitu-
ra de São Paulo, Sergio Avelleda,  o SindimotoSP apresentou 
um balanço da situação do setor de motofrete desde que a 
Lei Federal 12.009/09 foi regulamentada pelo governo fede-
ral e o Contran. Na ocasião foram apresentadas propostas so-
bre o processo de regulamentação da atividade de motofrete 
para toda região metropolitana. Um dos principais empecilhos 
é a falta de legislações dos municípios, que envolve as 39 cida-
des da região, somente a cidade de São Paulo tem a atividade  
regulamentada e implantada.

Um dos pilares da proposta é o entendimento do poder públi-
co sobre a forma de regulamentação da atividade de pequenas 

cargas por motocicleta, separar o transporte de carga comercial 
(motofrete) de atividades transporte de passageiros que são con-
cessão pública e regulamentadas pelo poder publico municipal.

É preciso que os governantes da região se sensibilizem com 
esta situação, pondera Rodrigo  Ferreira  diretor Institucional  e 
Projetos do SindimotoSP, além do fato da categoria gerar mais 
de 300 mil empregos diretos e indiretos, está em jogo a  manu-
tenção da empregabilidade, responsabilidade social com “Déca-
da de Segurança 2011- 2020” da ONU, como fator  principal a 
diminuição dos acidentes e morte envolvendo os motociclistas e 
profissionais, conscientizando e melhorando  compartilhamento 
das vias públicas com todos os atores no trânsito.

Retrospectiva 2017
Esse ano não foi fácil para ninguém e com certeza não deixará saudades. Mesmo com dificuldades, o SindimotoSP seguiu 

adiante reivindicando os direitos dos trabalhadores motociclistas junto aos governos municipal, estadual e federal. 
Também bateu de frente com as empresas de aplicativos do setor de motofrete que precarizam as relações trabalhistas e as 
denunciou para o Ministério do Trabalho e Emprego e  Ministério Público do Trabalho. O sindicato também esteve na linha 

de frente buscando melhorias para os motofretistas nas Convenções Coletivas assinadas com os sindicatos patronais. Na 
sequência, você lê breve relato de cada edição do Jornal A Voz do Motoboy (AVM) que acompanhou 

bem de perto todas estas situações, tornando-se de fato, o porta voz na imprensa da categoria.

Estavam na mesa solene (da esquerda para à direita): Antonio Kungelis Jr (subsecretário de Assuntos Metropolitanos); Luiz Carlos Néspoli (superintendente ANTP); 
Joaquim Lopes (presidente EMTU); Edson Caram (diretor DSV); Rodrigo Silva (diretor Institucional SindimotoSP) e Tayguara Helou (presidente Setcesp).
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Editorial

O Fórum dos Secretários da Região Metropolitana 
aconteceu no Museu dos Transportes Públicos da cidade de 
São Paulo, onde reuniram-se gestores dos setores público 

e privado, secretários de mobilidade e entidades de classe.

Evento aconteceu no Museu de Transporte Público de São Paulo

O evento ocorrido no Museu dos Transportes Públi-
cos, no Canindé - SP, pode levar a tona a situação da 
categoria de motofrete na região, vários fatores apresen-
tados  no fórum levado aos gestores públicos, essa ex-
posição mostrou que nada mudou desde 2009, uma 
situação que não podemos mais conviver com ela, se 
nada for mudado neste sentido pelo  poder público, 
teremos somente contribuído para o descrédito da Lei 
Federal 12.009/09 soberana a demais leis e da própria 
categoria que aguarda dos governantes incentivos para a 
regulamentação.

Através da regulamentação da lei 12.009, é possível a 
diminuição dos acidentes, melhorar a prestação de ser-

Acabou 2017! Isso mesmo. Apesar de ainda faltar dias para entrarmos em 2018, o que poderia 
ser feito pelo motofrete foi realizado. Acompanhamos de perto manifestações dos motociclistas 
profissionais, acreditamos durante todo esse ano que o motofrete melhoraria, vimos de perto as 
lutas do SindimotoSP e da Febramoto contra as injustiças praticadas contra os trabalhadores do setor 
profissional de duas rodas, inclusive das empresas de aplicativo que exploram os motociclistas e 
muito mais. Vamos nos firmando, assim, como a voz do motoboy que está nas ruas exercendo com 
dignidade a profissão. Foram 12 edições do jornal denunciando, defendendo e relatando fatos im-
portantes para a categoria. Ano que vem, voltamos com mais força, planos, sonhos e contamos com 
você que nos acompanha fielmente lendo e divulgando nosso jornal. Em nome de toda a equipe do 
Jornal, agradecemos os anunciantes, colaboradores, parceiros e principalmente você que acredita e 
torce pelo nosso sucesso. Feliz natal e um 2018 cheio de saúde... o resto, como dizem, vamos atrás! 

viços a sociedade e governo, valorização da categoria, 
buscar obtenção de incentivos dos governos, seja com 
curso gratuito 30 horas, linha de financiamento, isenção 
de impostos, entre outros fatores. A importância do mo-
tofrete é medida pelos dados econômicos da atividade 
na região metropolitana de São Paulo. São mais de 300 
mil empregos diretos e indiretos, com um PIB anual de 
bilhões de reais, mais de 150 mil empresas necessitam 
do serviço e superam 3 milhões de empregas dia.

Além disso, a regulamentação pode trazer econo-
mia aos cofres públicos federais estaduais e munici-
pais e ao seguro DPVAT, já que, gastos com os aci-
dentes custam para o estado de São Paulo, em média  

R$ 4,4 bilhões, para a previdência social, no caso da 
invalidez permanente R$ 2,28 bilhões e ao DPVAT algo 
em torno de R$ 1,6 bilhões com os prêmios pagos 
(Morte, Invalidez e DAMS).

Outra exposição realizada foi a padronização dos 
equipamentos de segurança, sendo utilizados pelos pro-
fissionais, os tornam menos vulnerárveis aos acidentes, 
trazendo mais segurança na via,  tornam mais visíveis 
no trânsito, sendo reconhecidos pelos veículos a distân-
cia segura na via, seja de dia e a noite, onde e maior 
a sinistralidade dos acidentes com motos, por não se-
rem vistos, trazendo mais segurança a todos, os estudos 
apontam que somente com a padronização seria possí-
vel reduzir em mais 20% os acidentes de trânsito, já que 
em São Paulo, morre mais de um motociclista por dia.

Por fim, as propostas e na visão de Rodrigo  Ferreira  
diretor Institucional  e Projetos do SindimotoSP, a des-
burrocratização das normas municipais, é um dos princi-
pais focos do evento, e a possibilidade do Detran.sp, em 
conformidade  com Art 139-B, do CTB, e a possibilidade 
de regulamentação da região metropolitana pelo pró-
prio Dentra.sp, que a atual gestão, juntamente com o 
Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, não tem 
medido esforços para contribuir com a regulamenta-
ção, e buscar soluções para uma demanda que é na-
cional, onde a região metropolitana tem mais de 1,85 
milhões de motociclistas  e representa 30 % da forca 
de trabalho no Brasil.

 Pela relevância do encontro para o setor de moto-
frete, e a importância de buscarmos soluções e salvar 
vidas, estaremos propondo  que seja criado um Fórum 
específico com todos os gestores da região que possa 
envolver o Denatran, Detran.sp, o Movimento Paulista 
de Segurança, Policia Militar e demais órgão e entida-
des competentes.
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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

Página 4
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Página 4
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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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SindimotoSP diz não para alterações dos empresários 
sobre pagamento da Periculosidade e aceita, com 

ressalvas, documento do Governo Federal

Empresas de aplicativo 
de motofrete 

lesam trabalhador 
motociclista, praticam 
concorrência desleal e 
podem quebrar o setor

Na 3ª reunião do grupo tripartite 
que está definindo o novo texto de 

pagamento da Periculosidade, o 
presidente Gil e outros representantes 

de centrais sindicais do setor de 
motofrete de todo Brasil, não 

aceitaram mudanças que lesam o 
trabalhador motociclista.

Na reunião ocorrida na sede 
da Secretaria de Transportes 

Municipais, em SP, o sindicato 
apresentou propostas de 

mobilidade, segurança e educação 
para serem implementadas na 

capital para motofretistas e 
motociclistas convencionais.

Fique atento: Código de Trânsito 
Brasileiro altera artigos e se torna

cada vez mais rigososo

SindimotoSP reúne-se com Secretário 
Municipal de Mobilidade e Transporte 

Sergio Avelleda
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Motocicleta e álcool 
não combinam

Sest Senat oferece Curso 
30 Horas Obrigatório pago 

e a CET gratuito

Período mínimo de 
suspensão da CNH 

aumentou e 
dificulta exercício 

da profissão
O tempo mínimo de suspensão para quem 

atingiu 20 pontos ou mais na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 

dentro de 1 ano aumentou em novembro 
passado de 1 mês para 6 meses.

Licença Motofrete 
- placa vermelha - 

também é obrigatória

Sest Senat Parque Novo 
Mundo oferece Curso de 

Atualização 10 Horas para 
renovação do Condumoto

DTP já está revalidando
o Condumoto
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Em manifestação contra as empresas de aplicativo Loggi e Rapiddo, o sindicato denunciou a precarização dos direitos 
trabalhistas que elas vem cometendo junto ao trabalhador e no Dia Nacional da Paralização mostrou força 
levando motociclistas para ás ruas reivindicando a manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários.

NOTA AO MOTOCICLISTA PROFISSIONAL DO SETOR DIA: O SindimotoSP já está negociando com o 
sindicato patronal Sedersp o Dissídio Coletivo desse ano. A pauta com as reivindicações já estão em 
negociação. O sindicato avisa que em breve notificará a categoria sobre o andamento da questão.

Motociclistas e jovens entre 18 e 34 anos 
são as maiores vítimas nos acidentes 

de trânsito nos últimos dois anos

SindimotoSP realiza em São Paulo 
dois atos pacíficos a favor dos motociclistas

Página 2
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Acidente de trânsito e o 
custo para o país

Portaria 598 do MTE constitui oficialmente  o GTT para revisão do texto de periculosidade. 
SindimotoSP é o representante legítimo  dos motociclistas profissionais de São Paulo

Motofretistas trabalham em regime de  
escravidão para empresas de aplicativo 

de motofrete em pleno século 21

Página 5

Trabalhador não aceita terceirização 
aprovada pelo Congresso

Página 5

Centrais definem 28 de abril como dia nacional 
de paralisação contra as reformas

Repetidamente as empresas têm tirado os direitos trabalhistas dos 
motociclistas profissionais, além de perseguir, diminuir e tentar isolar 
um movimento legítimo dos trabalhadores pelos direitos conquistados 

ao longo dos anos. Ambas tem diminuído os valores das corridas, punido 
os motociclistas que se negam a fazer corridas com valor muito baixo, 
excluído também trabalhadores do aplicativo sem justificativa, além de 

disponibilizar jornadas extensivas, entre outras injustiças.

Liderando os motociclistas profissionais e convencionais, o SindimotoSP saiu 
às ruas para protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária que o 

Governo Federal quer impor ao trabalhador brasileiro. O sindicato é contrário 
as mudanças porque exclui direitos dos trabalhadores. Além do presidente 
Gil e o secretário Geral da UGT Canindé Pegado, discursaram os diretores 

Nego Gerson, Gerson Cunha, Celso Oliveira, Rodrigo Silva, lideranças locais, 
motofretistas, presidentes de outros sindicatos e delegados sindicais.

Página 5Página 4

SindimotoSP realiza assembleia com 
motociclistas profissionais da Rapiddo que 

tem precarizado direitos trabalhistas

SINDIMOTOSP
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Uma infração pode gerar 
suspensão da CNH

O homem e a mulher 
na direção veicular. 
QUAL A DIFERENÇA?
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SindimotoSP e Simpi fecham 
Convenção Coletiva 2017/2018 

do Setor Diferenciado

SindimotoSP e Sedersp 
fecham Seguro de Vida 

Complementar

Dória fecha pista central da 
Marginal Tietê das 22 às 5 

da manhã para 
motociclistas

Lei do Baú - Carta aberta 
aos motociclistas. Porque 
o SindimotoSP é contra a 

fiscalização

Motociclistas profissionais 
dos APPs continuam 

reivindicando direitos 

TODOS JUNTOS POR UM TRÂNSITO MELHOR

Encerrado Maio Amarelo com saldo positivo

Ministério do Trabalho apresenta 
nova proposta de periculosidade

O Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) formado 

por sindicalistas, empresários e governo federal 

avaliam documento  que poderá alterar texto 

original de pagamento do benefício a motociclistas 

profissionais.

Ação educativa foi gratuita e aconteceu no Maio Amarelo para conscientizar motociclistas 

sobre segurança no trânsito, além de revisar 21 itens de segurança da motocicleta. 

Os participantes ganharam troca de óleo e diversos brindes.
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Constituição Federal, STF e Código Civil 
impedem apreensão em  blitz de veículo com 
tributos atrasados, como o IPVA, por exemplo

Vamos melhorar a rotina 
do trânsito?
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SindimotoSP e Sedersp fecham 
Convenção Coletiva  – 

Diante da situação grave de fechamento de vagas de trabalho que o país 
passa (são mais de 13 milhões de desempregados), além da demissão em 
massa no setor de motofrete devido não só a crise, como também pela 
concorrência desleal das empresas de aplicativo, que tem levado empresas 
convencionais de motofrete a falência, o SindimotoSP em negociação exaus-
tiva e sem concordar com retirada de benefícios ou valor de reajuste menor 
do que os 4,05% obtidos, fechou com o Sedersp a Convenção Coletiva com 
os novos valores valendo de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018 para 
motociclistas, ciclistas e administrativos do Setor Dia - entrega de pequenos 
objetos, mercadorias, remédios, carne, autopeças, motopeças, documentos e 
similares. Vale frisar que em relação ao seguro de vida, o SindimotoSP bateu 
o pé e pediu um mais abrangente e que viesse de acordo com as necessi-
dades do trabalhador. Além de contemplar mais segurança, o seguro de vida 
está dentro de todos os requisitos da lei bem como continua sendo gratuito 
para o trabalhador. Veja tabela ao lado com o reajuste.

MOTOFRETISTA

CICLISTA

Valores em R$

Valores em R$

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
PERICULOSIDADE
PVR
ALUGUEL DA MOTO

VR
CESTA BÁSICA
EXCEDENTE
ALUGUEL DE MOTO

DESCRIÇÃO
PISO MÍNIMO
ALUGUEL DA BIKE

EXCEDENTE 
ALUGUEL DA BIKE

ANTES
1.213,05
363,91
8,19
Até 120 km por dia 
ou 2.520 Km por mês: 
564,00
14,00
64,00
Acima de 120 Km p/ 
dia ou acima 2.520 KM 
p/mês: 0,24
(POR KM EXCEDENTE)

%
4,05

4,05

4,05
3,6
1,0 

%
4,05

4,05

ANTES
1.166,40
Até 80 km p/dia ou 
até 1760 Km p/mês: 
380,16
Acima de 1.761 Km:
0,21
(POR Km EXCEDENTE)

DEPOIS
1.262,18
378,63
8,52
Até 120 km por dia 
ou 2.520 Km por mês: 
586,84
14,50
65,45
Acima de 120 Km p/ 
dia ou acima 2.520 KM 
p/mês: 0,25
(POR KM EXCEDENTE)

DEPOIS
1.213,64
Até 80 km p/dia ou 
até 1760 Km p/mês: 
395,55
Acima de 1.761 Km: 
395,55 + 0,22
(POR Km EXCEDENTE)

Contra as reformas da previdência e trabalhista SindimotoSP reúne  mil 
motociclistas profissionais em manifestação que terminou na frente da UGT

SindimotoSP e SindimotoRJ 
denunciam no MPT 
empresas de APP

Uma demonstração de força outra de indignação. É assim que o sindicato dos motociclistas profissionais  de 
São Paulo deixou seu recado nas ruas de São Paulo ao dizer não para o governo federal

Página 7

Loggi destitui  comitê 
de motociclistas sem 

explicações convincentes

Rapiddo é condenada 
pela Justiça 
do Trabalho

Edição 71 janeiro: No começo de 
janeiro, o Jornal A Voz do Motoboy es-
teve com o SindimotoSP em reunião 
com o Prefeito João Dória, que rece-
beu pauta com reivindicações para o 
setor de motofrete na capital. Na reu-
nião em que o presidente Ricardo Pa-
tah, da UGT, intermediou, o Sindimo-
toSP obteve do prefeito recém eleito 
garantias para criação de políticas 
públicas para ajudar a categoria dos 
motociclistas profissionais na cidade. 
O jornal também publicou texto sobre 
uma importante vitória para os moto-
ciclistas: diminuição do DPVAT 2017. A 
diminuição se deu por vários fatores, 
entre eles, gestão contínua do Sindi-
motoSP com a Seguradora Líder em 
diversas reuniões. Inclusive, o congela-
mento do valor entre 2013 e 2015 foi 
fruto de insistência do sindicato que lu-
tou por menos gastos para o exercício 
da profissão de motofretista. Também 
foi noticiado, SindimotoSP e DetranSP 
criam agenda positiva para motofrete. 
Instituições buscarão em ação conjun-
ta, reuniões com o Contran / Denatran 
para desburocratização da Regula-
mentação em todo Brasil.

Edição 72 fevereiro: O Sin-
dimotoSP esteve com Secretário 
Municipal de Mobilidade e Trans-
porte Sergio Avelleda, na sede da 
Secretaria de Transportes Munici-
pais, em SP, onde apresentou pro-
postas de mobilidade, segurança e 
educação para serem implemen-
tadas na capital para motofretis-
tas e motociclistas convencionais. 
Nesse mês ainda, o sindicato disse 
não para alterações dos empresá-
rios sobre pagamento da Pericu-
losidade e aceitou, com ressalvas, 
documento do Governo Federal. 
Na 3ª reunião do grupo tripartite 
que estava definindo o novo texto 
de pagamento da Periculosidade, 
o presidente Gil e outros repre-
sentantes de centrais sindicais do 
setor de motofrete de todo Brasil, 
não aceitaram mudanças que le-
savam o trabalhador motociclista.

Outros Destaques: 
Motocicleta e álcool não  
combinam
DTP já está revalidando o  
Condumoto

Edição 73 março: No famosos 
mês das cuvas, o SindimotoSP re-
alizou em São Paulo dois grandes 
atos pacíficos a favor dos moto-
ciclistas em manifestação contra 
as empresas de aplicativo Loggi 
e Rapiddo. O sindicato denunciou 
a precarização dos direitos traba-
lhistas que as empresas cometiam 
contra o trabalhador. Dia Nacional 
da Paralização mostrou força le-
vando motociclistas para ás ruas 
reivindicando a manutenção dos 
direitos trabalhistas e previdenciá-
rios. A luta contra as restrições de 
pagamento da periculosidade do 
mês anterior surtiu efeito e, atra-
vés da Portaria 598 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, foi consti-
tuída oficialmente o GTT para revi-
são do texto de periculosidade

Outros Destaques: 
Trabalhador não aceita tercei-

rização aprovada pelo Congresso
Motofretistas trabalham em re-

gime de escravidão para empre-
sas de aplicativo de motofrete em 
pleno século 21

Edição 74 abril: Contra as refor-
mas da previdência e trabalhista Sin-
dimotoSP reuniu 5 mil motociclistas 
profissionais em manifestação que 
terminou na frente da UGT. Também 
no quarto mês do ano, o Sindimo-
toSP e SindimotoRJ denunciaram no 
Ministério Público do Trabalho do Rio 
de Janeiro as empresas de apps que 
continuam escravizando o motoci-
clista profissional. Um reflexo posi-
tivo da luta contra as empresas de 
aplicativo foi a condenação da RApi-
ddo pela Justiça do Trabalho. Ainda 
em abril, a Loggi destituiu comitê de 
motociclistas sem explicações con-
vincentes, SindimotoSP e Sedersp 
fecharam Convenção Coletiva 2017 
– 2018 garantindo aumento de sa-
lário para os trabalhadores do setor 
express.

Retrospectiva 2017
Esse ano não foi fácil para ninguém e com certeza não deixará saudades. Mesmo com dificuldades, o SindimotoSP seguiu 

adiante reivindicando os direitos dos trabalhadores motociclistas junto aos governos municipal, estadual e federal. 
Também bateu de frente com as empresas de aplicativos do setor de motofrete que precarizam as relações trabalhistas e 
as denunciou para o Ministério do Trabalho e Emprego e  Ministério Público do Trabalho. O sindicato também esteve na 

linha de frente buscando melhorias para os motofretistas nas Convenções Coletivas assinadas com os sindicatos patronais. 
Na sequência, você lê breve relato de cada edição do Jornal A Voz do Motoboy (AVM) que acompanhou bem de perto todas 

estas situações, tornando-se de fato, o porta voz na imprensa da categoria.

Edição 75 maio:  O Ministério do Trabalho apresentou nova proposta de periculosidade para o Grupo de Trabalho 
Tripartite (GTT) formado por sindicalistas, empresários e governo federal avaliarem o documento que poderia alterar texto 
original de pagamento do benefício a motociclistas profissionais. O SindimotoSP defendeu novamente a tese explícita 
na lei que obriga o pagamento a todos motociclistas que exercerem atividades com motocicleta. Também nesse mês 
encerrou-se o Maio Amarelo, que o sindicato participou, com saldo positivo. As ações educativas foram gratuitas para 
conscientizar motociclistas sobre segurança no trânsito. Nessa época, o sindicato também posicionou-se oficialmente 
contra a Lei do Baú – e emitiu Carta aberta aos motociclistas dizendo porque era contra. O SindimotoSP e Simpi fecharam 
Convenção Coletiva 2017/2018 do Setor Diferenciado.
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SIGA SEGURO,
CHEGAR BEM 
É CHEGAR COM VIDA. 
#SigaSeguro

AÍ, MOTOCICLISTA: 
SE LIGA NESSA MENSAGEM, 
JOW.

Você pode não saber. 

Mas as pessoas que pilotam moto 

são as que correm mais risco de sofrer 

acidentes no trânsito.

 

Os dados são recentes (e alarmantes): 

1/3 das pessoas que morrem no trânsito

é motociclista*, sendo que 49% dos acidentes 

fatais acontecem no fim de semana, 

a maioria de madrugada.*

 

Por isso, o Detran.SP e o Governo 

do Estado de São Paulo contam com você 

para pilotar mais consciente e ajudar 

a transformar as estatísticas.

 

E, para essa transformação acontecer, 

a atenção tem que ser de dia, de noite, sempre.

*Fonte: Infosiga-SP
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Edição 76 junho: Com a polêmica 
da Lei do Baú, o SindimotoSP reuniu-
-se com a Casa Civil do Estado de São 
Paulo, o DetranSP, o Comando Geral 
da PM, o Denatran e a Secretaria de 
Segurança Pública para discutir o fim 
da fiscalização da Lei do Baú (Porta-
ria 60) e demandas da categoria do 
motofrete. Em parceria com a Febra-
moto, auxiliou na ratificação da ata de 
fundação, que passou a ter represen-
tatividade nacional e realinhamento de 
políticas. Também foi nesse mês que o 
SindimotoSP mudou de endereço, po-
rém na mesma rua, para se adequar a 
Lei de Zoneamento Municipal. Foi nes-
se tempo que também acompanhou a 
apresentação do aplicativo de seguran-
ça para motociclistas é apresentado na 
Câmara, o AISA 9, que foi desenvolvi-
do para premiar os motociclistas que 
respeitam os limites de velocidade e 
informam situações de risco. O app  foi 
apresentado na Câmara Municipal de 
São Paulo e aos secretários do Execu-
tivo para que a Prefeitura possa utilizá-
-lo em políticas públicas de segurança 
viária e conscientização de trânsito.

Edição 77 julho: SindimotoSP, 
Febramoto, DetranSP e AND, em 
reunião, chegaram ao um consenso 
sobre a importância da regulamen-
tação do motofrete em todo Brasil. 
Cientes de que a padronização dos 
trabalhadores motociclistas é ne-
cessária, as instituições pensam em 
desburocratizar a Lei Federal 12009 
para incentivar o setor profissional de 
duas rodas. Também foi derrubada a 
Lei do Baú - Portaria 60, definitiva-
mente. Ainda em julho, o sindicato, a 
Secretaria Municipal de Transportes e 
Secretaria Especial de Relações Go-
vernamentais reuniram-se para dis-
cutir assuntos do setor de motofrete, 
entre eles, a questão das empresas 
de aplicativos. Desde o início do go-
verno João Dória o sindicato dos mo-
toboys de São Paulo vem apontando 
soluções para os problemas do mo-
tofrete na capital. Regulamentação 
dos apps, qualificação do setor; cam-
panhas educativas para motofretistas 
entre outras situações são imprescin-
díveis para a valorização da categoria.

Edição 78 agosto: Depois da pres-
são do SindimotoSP, empresas de apli-
cativos no motofrete sofrem derrota em 
Audiência Pública na Câmara Municipal 
de SP. Na audiência Pública que ocorreu 
em 6/9 na Câmara Municipal da cidade 
de São Paulo, o sindicato mais uma vez 
mostrou força e lotou o Salão Nobre Pre-
sidente João Brasil para reivindicar junto 
aos vereadores, o cumprimento integral 
da Lei Municipal 14.491 e Lei Federal 
12009 pelas empresas de aplicativos no 
motofrete, como a Loggi, Rapiddo, Uber, 
Vai Moto, Motoboy.com, SpoonRocket e 
outras. Vereadores e membros da Co-
missão de Trânsito, Transporte, Atividade 
Econômica, Turismo, Lazer e Gastrono-
mia, estiveram presentes. Agosto tam-
bém foi mês de mais um fechamento 
de Convenção Coletiva do SindimotoSP, 
Sinhores e Sindresbar do setor Deli-
very 2017 / 2018. Como se não fosse 
pouco, a regulamentação do motofrete 
seguiu com Governo Estadual de São 
Paulo, DetranSP , Cetran e SindimotoSP, 
onde as instituições estiveram juntas na 
sede do DetranSP para passo decisivo e 
importante rumo a regulamentação do 
motofrete em todo estado paulista.

Edição 79 setembro: Sindi-
motoSP e Febramoto participam 
do 58º Encontro Nacional dos 
Detrans e debateram urgência 
de políticas públicas para moto-
ciclistas. O objetivo da Febramo-
to e do SindimotoSP foi acelerar 
o processo de regulamentação 
do motofrete em todo Brasil, 
bem como motivar os municí-
pios brasileiros com a desbu-
rocratização das resoluções. As 
principais propostas enviadas 
para o Contran e para a Asso-
ciação Nacional dos Detrans 
(AND) foram a substituição das 
aulas práticas presenciais por 
sistema EAD com disciplinas 
que não estão no Curso de 30 
Horas do Contran. As sugestões 
de aulas online seriam técni-
cas de pilotagem e segurança, 
palestras audio visuais, legisla-
ção trabalhista etc. Ambas ins-
tituições ainda sugeriram para o 
Contran e AND mudanças nas 
Resoluções 350/410 e 356.

Edição 80 outubro: O Sindimo-
toSP e a Febramoto encontraram no 
Salão Duas Rodas 2017, o secretário de 
Relações do Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego Carlos Lacerda, o 
coordenador-Geral de Registro Sindical 
da Secretaria de Relações do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
Marcos Vinicius Lara e o ex-presidente 
da Fundacentro Paulo Arsego. Na oca-
sião, o presidente Gil ressaltou para o 
grupo o papel da Febramoto na cate-
goria do motofrete em todo Brasil, além 
da representatividade da instituição para 
os motociclistas profissionais. Ainda no 
encontro, Gil reiterou a importância da 
Carta Sindical para à Febramoto e as ne-
cessidades imediatas de políticas públi-
cas urgentes para o setor de motofrete 

nacional. Também em outubro, a USP e SindimotoSP formaram parceria para 
estudo científico com motociclistas profissionais. Já o Detran.SP, que está em 
processo de melhorias e busca diminuir índice de acidentes no Estado, cedeu ao 
Jornal A Voz do Motoboy, entrevista com presidente do Detran Maxwell Borges 
de Moura Vieira, que relatou o que realizou e o que pretende mudar.

Outros Destaques: 
Indústria de multas ou de mortos?
Apesar das multas, infratores reclamam, mas não mudam  

comportamento

Edição 81 novembro: O jornal 
do mês passado, teve a Prefeitura de 
São Paulo - Mobilidade e Transporte 
e SindimotoSP como destaque em 
que firmaram parceria para incentivar 
a regulamentação do setor de Moto 
Frete na capital. Os objetivos estabe-
lecidos foram: criar políticas públicas 
para a regulamentação do segmento 
de motofrete, que inclui as empresas 
de aplicativos, promover a qualifica-
ção e renovação do curso 30 horas, 
criação de mais vagas nos bolsões de 
estacionamento, entre outras deman-
das. Participaram da reunião Gilberto 
Almeida dos Santos (presidente Sin-
dimotoSP), Sergio Avelleda (secretá-
rio de Transportes Municipal de São 
Paulo, Gerson Cunha (diretor Sin-

dimotoSP), Rodrigo Silva (diretor Institucional SindimotoSP), José Guilherme 
(Assessor Institucional - SMT), Pedro Ivo (assessor Jurídico Secretaria - SMT) 
e Artur Cane (AISA 9). Também em novembro, uma grande vitória foi obtida 
pelo SindimotoSP, que foi autorizado pela prefeitura de São Paulo a fazer todos 
os serviços do DTP. Depois de muita luta, o sindicato dos motociclistas pro-
fissionais de São Paulo conseguiu junto à Prefeitura, a realizar os serviços de 
emissão do 1º Condumoto e renovação, bem como a Licença Motofrete (Placa 
Vermelha). Abaixo você confere os documentos para os serviços citados. Para 
mais informações dirija-se a sede do sindicato na Rua Dr Eurico Rangel, 58 -  
Brooklin Novo / SP) de segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs.
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MPT  pede ao MTE fiscalização
de irregularidades na LoggiCuidado com o barulho

Página 6

Página 4
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Febramoto em ratificação da ata de 
fundação, passa a ter representatividade 

nacional e realinhamento de políticas

O dia 9/6/2017 entrou para à história do motofrete nacional com 
a ratificação da fundação da Febramoto –  Federação Brasileira 
de Motociclistas Profissionais, que passa ter representatividade 
no Brasil com a integração de sindicatos  de motofrete de vários 

estados brasileiros, entre eles, SindimotoSP, SindmotoDF, 
SindimotoAL/Simmeal, SindimotoRJ, SindimotoPE, SindimotoPB, 

Simosasco,  e os Sindimotos de Araçatuba, Ribeirão Preto e Campinas.

SindimotoSP reúne-se com a Casa Civil do Estado de São Paulo, DetranSP, Comando 
Geral da PM, Denatran e Secretaria de Segurança Pública para discutir o fim da 
fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60) e demandas da categoria do motofrete

Página 4

SindimotoSP, Sindmoto.
DF e Febramoto pedem 

fim da fiscalização da Lei 
do Baú para o Denatran

Página 2

Página 5
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Falha humana causa 
94% dos acidentes com 

mortes segundo Infosiga

Aplicativo de segurança 
para motociclistas é 

apresentado na Câmara

SindimotoSP muda 
de endereço

SindimotoSP e 
Febramoto defendem

nova proposta de 
periculosidade

Sindimoto de Manaus 
faz mega protesto

contra Uber

CET-SP e Sest- Senat 
oferecem Curso 30 Horas 
obrigatório do Contran

Responsabilidade Solidária é obrigação do 
tomador de serviço e da empresa contratante

Só com a PM foram duas reuniões que resultou na suspensão temporária da fiscalização da Lei do Baú (Portaria 60)  até que o Denatran dê um posicionamento 
final. Em seguida, reuniões com o DetranSP e Denatran serviram para que o SindimotoSP também mostrasse as reais demandas  do setor de motofrete.

Página 4

Página 2

Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Detran São Paulo

Denatran - Brasília

Casa Civil do Estado de São Paulo

ANO XI - Edição 77 - Julho de 2017 - Distribuição Gratuita www.jornalavozdomotoboy.com.br

Página 2 Página 2 Página 4 Página 6

Página 5

Página 4

Motociclista profissional perde 
direitos trabalhistas  quando 
trabalha para empresas de 

aplicativos

Mortes de 
motociclistas sobem 
12% no trânsito do 

estado de SP

Plano de Segurança 
Viária visa diminuir 

acidentes entre 
motociclistas

Motociclistas 
da Loggi 

fazem protesto 
em SP

SindimotoSP, Febramoto, DetranSP e AND querem 
a regulamentação do motofrete em todo Brasil

SindimotoSP, Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria 
Especial de Relações Governamentais reúnem-se para discutir assuntos 

do setor de motofrete, entre eles, a questão das empresas de aplicativos

Baú!

Cientes de que a padronização dos trabalhadores 
motociclistas é necessária, as instituições pensam 

em desburocratizar a Lei Federal 12009 para 
incentivar o setor profissional de duas rodas.

Desde o início do governo João Dória o sindicato dos 
motoboys de São Paulo vem apontando soluções para 

os problemas do motofrete na capital. Regulamentação 
dos apps, qualificação do setor; campanhas educativas 

para motofretistas entre outras situações são 
imprescindíveis para a valorização da categoria.

Derrubada a Lei do Baú - Portaria 60. 
A fiscalização dela está definitivamente suspensa.

Motociclistas da Loggi, Rapiddo, Uber, Vai Moto 
e outras de app trabalham precariamente

Rapiddo continua precarizando 
relações trabalhistas e 

demitindo motociclistas 
sem explicações

Sem perceber o que está acontecendo, trabalhadores motociclistas dessas empresas não tem direitos 

trabalhistas, trabalham em jornadas excessivas e  cada vez mais, veem os valores  das corridas diminuir.

Página 5

Página 7
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Fragilizados
no trânsito

Motoboys trabalham em regime 
de escravidão para empresas 

de aplicativo de motofrete em 
pleno século 21

Sindicatos de motofrete / mototaxi em 
todo Brasil realizam ações de repúdio, 
assembleias  e greves no Dia Nacional 

de Combate a Exploração das 
Empresas de Aplicativos

SindimotoSP, Sinhores e Sindresbar fecham 
Convenção Coletiva do setor Delivery 2017 / 2018

Empresas de aplicativos no motofrete sofrem derrota 
em Audiência Pública na Câmara Municipal de SP

Regulamentação do motofrete 
segue com Governo Estadual 

de São Paulo, DetranSP , 
Cetran e SindimotoSP

As instituições estiveram juntas em mais uma 
reunião na sede do  DetranSP para passo 

decisivo e importante rumo  a regulamentação  
do motofrete em todo estado paulista. Página 2

Página 7

Página 4

Fazer registro da moto 
como de aluguel (placa 
vermelha), sendo proibido o 
transporte de passageiros 
como mototaxi

Usar dispositivo de proteção para 
pernas e motor (mata-cachorro)

Sinalizar o baú com 
faixas retrorrefletivas

Usar dispositivo 
de carga do topo 
fechado (baú) ou 
aberto (grelha) 
alforjes, bolsas 
ou caixas laterais 
com dimensões 
específicas. 

Manter fixada no 
guidom do veículo 
antena aparadora de 
linha com cerol

Veja o que fazer para ficar 
dentro da Lei Federal 12009

MOTOCICLETA
CONDUTOR

Ter idade mínima de 21 anos

Usar capacete com fai-
xas retrofletivas atrás

Vestir colete de segurança dotado de dispositivos 
retrorrefletivos nas costas e na frente

Ter pelo menos 
dois anos de 
habilitação na 
categoria A

Fazer curso 
especializado 
em instituição 
cadastrada no 
Denatran
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Acalme-se, reduza 
a velocidade. 

Respeite nossa cidade.

Ainda muito distante do ideal, 
consagrando uma epidemia, 

o trânsito e transporte 
preocupa todos nós.

Semana Nacional do 
Trânsito promove 
ações educativas

SindimotoSP e Febramoto 
participam do 58º Encontro 

Nacional dos Detrans e 
debatem urgência de políticas 

públicas para motociclistas

AISA9 é aplicativo 
voltado para segurança 

do motociclista

Página 6

Aprovada isenção de 
impostos para EPI’s de 

motociclistas
Página 2

Aumenta número de 
mortes de motociclistas 

na capital
Página 2

Febramoto e SindimotoSP sugerem 
para o Contran e AND mudanças nas 

Resoluções 350/410 e 356

Regulamentação: esse é o caminho!

Página 7

Página 5

NXR 160 BROS ESDD 
recebe sistema de 

freio CBS

Página 7

Página 5

A segurança no trânsito para quem anda e 
trabalha com moto no Estado de São Paulo 
foi pauta defendida pelas instituições que 

apresentaram soluções como implantação do 
PPM, AISA 9 e outras.

O SindimotoSP e a Febramoto estiveram presentes no importante 
encontro com os Detrans de todo Brasil para discutir propostas 
e soluções para a diminuição de acidentes com motociclistas, 
contribuindo assim, para a Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas (ONU)
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Indústria de 
multas ou de 

mortos?

Apesar das multas, 
infratores reclamam, mas 

não mudam comportamento

Detran.SP está 
em processo de 

melhorias e busca 
diminuir índice 
de acidentes no 

Estado

Pedestres e 
ciclistas que 

desobedecerem 
sinalização de 
trânsito serão 

multados a partir 
de 2018
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USP e SindimotoSP 
formam parceria 

para estudo científico  
com motociclistas 

profissionais

Pesquisa entre 
jovens mostra 
que o uso do 

aparelho celular 
é um dos três 

comportamentos de 
risco mais comuns

Supremo Tribunal Federal e o 
Ministério Público do Trabalho 

reagem contra portaria que dificulta 
comprovação de trabalho escravo

Vendas de motocicletas seguem 
com discreto aumento e indústria 

do setor revê projeções

Página 2

Multas de trânsito poderão ser pagas em 
parcelas e com cartão de crédito / débito

Motos são a principal causa de acidentes
no trânsito segundo estatística DPVAT

Veja calendário para o 
pagamento do IPVA dos veículos de SP 

em 2018 e programe-se
Página 4

Salão Duas Rodas 2017 irá proporcionar
uma experiência inesquecível

Página 5

Página 5

O evento torna-se referência como o maior do se-
tor em toda a América Latina reunindo fãs do moto-
ciclismo, moto clubes, tribos das duas rodas, lojistas, 
empresários e tomadores de decisão que aceleram 
os negócios do mercado.

O Salão Duas Rodas foi idealizado para quem 
quer ver de perto as importantes novidades em 
motos, acessórios e equipamentos que estarão nas 
ruas, ficar mais perto daquele sonho de consumo, 
conhecer verdadeiras máquinas futuristas, passear 
com a sua galera, curtir os test-rides e se entreter 
com as incríveis atrações. Além disso, tem um dia 
especial voltado exclusivamente para importantes 
profissionais do setor realizarem networking e obte-
rem grandes oportunidades de negócios.
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Palestras educativas da Abraciclo 
são destaques no II Fórum Melhores 

Práticas em Segurança
Página 6
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Indenizações por morte 
no trânsito atingem 
34 mil casos em 2017

Nova lei do trabalho em vigor já é questionada no STF e 
SindimotoSP pede ao trabalhador motociclista atenção 

redobrada, principalmente em Homologações

Subdivisão da CNH para moto tem parecer 
aprovado em Brasília e  poderá ser criada 

carta A1, A2 e A3 para motociclista

OAB/SP forma Comissão Especial  dos Advogados 
Motociclistas  para defender direitos de 

quem anda de moto na capital

Veja o que muda nas relações trabalhistas com a
aprovação da Lei Federal 13.467, que altera a CLT

Os objetivos estabelecidos foram: criar políticas públicas para a 
regulamentação do segmento de motofrete, que inclui as empresas 

de aplicativos, promover a qualificação e renovação do 
curso 30 horas, criação de mais vagas nos bolsões de 

estacionamento, entre outras demandas

Prefeitura de São Paulo - Mobilidade e Transporte 
e SindimotoSP firmam parceria para incentivar a 

regulamentação do setor de Moto Frete na capital

SindimotoSP e Febramoto no Salão Duas Rodas

Da esquerda para à direita: Celso Oliveira e Gerson Cunha (diretores SindimotoSP), 
Marcus Vinicius Laira (coordenador-Geral de Registro  Sindical da Secretaria de 

Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego), Rodrigo Silva (diretor 
SindimotoSP), Gil  (presidente SindimotoSP e Febramoto), Carlos Lacerda 
(secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego) 

e  Paulo Arsego (ex-presidente da Fundacentro).

O presidente Gil, do SindimotoSP e da Febramoto, encontrou no Salão 
Duas Rodas o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego Carlos Lacerda, o coordenador-Geral de Registro Sindical da 
Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 
Marcos Vinicius Lara e o ex-presidente da Fundacentro Paulo Arsego. Na 
ocasião, o presidente Gil ressaltou para o grupo o papel da Febramoto na 
categoria do motofrete em todo Brasil, além da representatividade da insti-
tuição para os motociclistas profissionais. Ainda no encontro, Gil reiterou a 
importância da Carta Sindical para à Febramoto e as necessidades imedia-
tas de políticas públicas urgentes para o setor de motofrete nacional.

Página 5

Participaram da reunião (da direita para à esquerda) Gerson Cunha (diretor SindimotoSP), 
Rodrigo Silva (diretor Institucional SindimotoSP), Gilberto Almeida dos Santos (presidente 

SindimotoSP), José Guilherme (Assessor Institucional - SMT / em pé, no fundo da foto), 
Sergio Avelleda (secretário de Transportes Municipal de São Paulo), 
Pedro Ivo (assessor Jurídico Secretaria - SMT) e Artur Cane (AISA 9).Página 2
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