
ATENÇÃO trabalhadores em motocicleta de todo Brasil: essa é a maior conquista do 
setor do motofrete brasileiro desde que começou a organização através do SindimotoSP.

O pagamento do benefício que adiciona 30% sobre seu salário já está va-
lendo para o salário de novembro. Nessa data, você terá incluso no holerite 
o adicional de periculosidade proporcional aos dias trabalhados e, a partir de 
dezembro, o valor integral.

Além das diversas conquistas que o SindimotoSP tem obtido, o adicional 
de Periculosidade aumentará o poder de compra dos motociclistas profissio-
nais que poderão adquirir bens materiais como, moto nova, carro, aparelhos 
eletrônicos, realizar viagens ou até fazer a “sonhada” faculdade etc.

Pela segunda vez na história do sindicato com a presidência do companheiro 
Gil, um ministro do Trabalho e Emprego visitou a categoria em sua própria casa: o 
sindicato dos motofretistas. O ministro recebeu o agradecimento de mais de 300 
motociclistas pela regulamentação da Portaria Federal 1.565 (da Periculosidade) e, 
em seu discurso, relembrou todas as conquistas do setor concedidas pelo governo 
da presidenta Dilma Rousseff. No final da fala, ainda elogiou o trabalho que o pre-

Nunca, em toda história do motociclista profissional, um presiden-
te valorizou tanto nossa categoria como a presidenta Dilma Rousseff. 
A lei que ela sancionou já está mudando a vida de 2 milhões de pro-
fissionais em todo País. Ela merece não só o respeito da categoria, 
mas também seu voto de confiança.

 A Lei Federal 12997/2014 da
Periculosidade já está valendo!

Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias regulamentou
lei da periculosidade e visitou o SindimotoSP em ato nacional
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sidente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, vem realizando no sindicato.
Além do ministro, no evento que aconteceu dia 20/10, estiveram presentes 

representantes do Ministério da Previdência Social, Ricardo Patah - presidente da 
UGT, Vagner Freitas - presidente nacional da CUT, Luiz Antônio Medeiros - supe-
rintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em São Paulo, José Feijó - se-
cretário Geral da Presidência, Dr. José Heverardo da Costa Montal e Dr. Roberto 
Douglas Moreira - presidente e 1° vice-presidente da Abramet e Raimundo Nonato 
- secretário nacional da Força Sindical / assuntos mototáxi, e representantes do 
Sindicato de Motofrete de Osasco e região, Rodrigo Silva - Departamento Nacional 
de Padronização, entre outros. 



O SindimotoSP fez a lição de casa:
pediu, brigou e conquistou o benefício.

AGORA É SUA VEZ DE USUFRUIR DA CONQUISTA!
A união e trabalho contínuo resultaram numa 
das maiores conquistas do setor de duas 
rodas: o adicional de 30% sobre o salário dos 
trabalhadores motociclistas. Agora, os “moto-
cas” podem comprar ou financiar motos e até 
casas. Um exemplo, se você ganha o piso-
salarial de São Paulo, ou seja, R$ 1.080,00, 
você terá todo mês R$ 324,00 a mais em seu 
salário. 

Depois da insistência do SindimotoSP 
na defesa dos direitos dos motociclistas 
profissionais de todo Brasil, o Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) finalmente 
publicou no DOU - Diário Oficial da União 
- Seção 1 - Edição nr 198 de 14/10/2014 
- PÁGINA 80, a PORTARIA FEDERAL 
Nº 1.565, DE 13 DE OUTUBRO DE 
2014, que regulamenta o pagamento da 
PERICULOSIDADE.

O SindimotoSP está atendendo sócios e não sócios em sua sede na Rua Dr Eurico Rangel, 40 - Brooklin Novo, para esclarecer 
dúvidas e disponibilizando plantão online pelo imprensa@sindimotosp.com.br para quem não pode dirigir-se até o sindicato.

MOtOca... fiquE DE OlhOS aBERtOS
• A empresa não precisa de NOTIFICAÇÃO do SindimotoSP para pagar o benefício.
• A empresa não pode exigir Condumoto, Licença Motofrete nem o Curso de 30 Horas.
• O motociclista profissional precisa saber que o pagamento é IMEDIATO!
• Se você tem carteira profissional, tem direito a receber o benefício.
• O pagamento da periculosidade começou dia 14/10/2014, portanto, não é retroativo.
• Se no exercício da sua função você utiliza motocicleta, também tem o direito ao benefício. 

Fala presidente
Quero, nesse breve espaço, agradecer imensamente todos aqueles que, de alguma 
forma, colaboraram para que o benefício da periculosidade chegasse ao trabalhador 
em motocicleta. Foram menos de 90 dias para essa grande conquista, já que apenas 4 
categorias no Brasil recebem o benefício e, levaram anos para que isso acontecesse. 
Presidenta Dilma, a senhora, de fato, fez pelo nosso setor o que nenhum outro 
presidente fez, por isso, não somos só gratos, mas também reconhecemos que merece 
o voto da categoria em todo Brasil. Como se diz por aí... “tamujunto!”
Gil - presidente do SindimotoSP

Ap
oi

o:
 

A VOZ DO MOTOFRETE


