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Desenvolver ações voltadas em 
prol dos motociclistas, contribuir 
para a redução dos acidentes de 

trânsito no Brasil. Objetivando cola-
borar com a “Década de Segurança

2011-2020”

Harmonia no Trânsito

Motofretista agora tem
Centro de Apoio

Cresce procura por  
motofretista qualificado 

em São Paulo

Banco do Povo Paulista financia moto padrão: 
economia pode chegar a R$ 2.500,00
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Cedatt continua trabalhos 
por um trânsito mais seguro

HC e USP realizaram fórum 
sobre segurança no trânsito

DTP explica regulamentação 
do motofrete

Orgão consultivo de aconselhamento e asses-
soramento do Governo do Estado de São Paulo 
é voltado para questões relativas a prevenção e 
a diminuição de acidentes de trânsito urbano e 
rodoviário. 

SERT oferecerá 3 mil cursos
de 30 horas gratuitos

SindimotoSP e Sedersp 
assinam Convenção 

Coletiva do setor motofrete 

Motofretistas: prazo final para
regulamentação está se esgotando

Seguro de vida 
pode chegar a 30 

salários

Audiência Pública no Senado Federal 
debate acidentes com motocicletas
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Grupo de trabalho (GT) reuniu, na cidade 
de São Paulo, DETRAN, CPTRANS, DTP, CET 
E SINDIMOTOSP para produção de uma 
cartilha exclusiva que irá explicar passo a 
passo todo o processo de regulamentação 
segundo à Lei Federal 12009.  A lei determina, 
entre outras atribuições, a realização de um 
curso obrigatório do Contran com 30 horas.  
Constarão na cartilha também outras leis 
que fazem parte da regulamentação. Na 
foto acima estão, da direita para a esquerda, 
Heloísa Martins, Rodrigo Silva, Capitão Paulo 
de Oliveira, Coronel Soler, Tarcila Peres, 
Coronel Milton, Gilberto Almeida dos Santos, 
o Gil, Nego Gerson e Mariana Santana. Eles 
fazem parte do GT que ainda promoverá 
mais ações referentes a regulamentação.
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Brasil é vice no 
ranking mundial de 

acidentes com motos

Renda Média do profissional 
será de R$1.600
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Editorial
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A Voz do Motoboy
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Diagramação: Rodrigo Martins
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Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2  ̊andar - Sala 3 / 
Brooklin Novo / Cep: 04602-060 / Telefone: 5093-9664
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SindimotoSP cria Centro de Apoio ao Motofretista (CAM)

Cedatt cria grupo de trabalho para motociclista

Para agilizar o processo de regulamentação e a 
organização da categoria no Estado de São Paulo, 
o SindimotoSP  inaugurou a sub-sede Centro de 
Apoio ao Motofretista (CAM).

Nesse local, o profissional do motofrete (tanto 
CLT quanto autônomo) e os empresários do setor 
receberão todas as orientações necessárias para 
obterem as licenças para o condutor (Condumo-
to) e a motocicleta (Motofrete – Placa Vermelha).

Além desses serviços, o CAM também está à 
disposição para esclarecimento de dúvidas em 
relação a todas as Portarias da prefeitura de São 
Paulo em relação ao motofrete, regularização 
municipal - Lei 14491 e federal - Lei 12009, assim 
como, informações relativas as Convenções Cole-
tivas do Motofrete Dia, Delivery e Jornais / Revista. 

Na primeira reunião do grupo de trabalho (GT) 
para discutir assuntos pertinentes à prevenção e a 
diminuição de acidentes de trânsito urbano e ro-
doviário, ficou claro entre os presentes que é pre-
ciso revisar e atualizar o processo de formação e 
habilitação dos condutores de motocicleta. Nesse 
quesito, segundo o GT é necessário uma padroni-
zação do exame prático e a incorporação de novos 
exercícios (frenagem, curvas e trocas de marcha) 
nas aulas, também foi sugerido melhorar a for-
mação de instrutores dos CFCs, contextualizar as 
questões do exame teórico do Detran e disponibi-
lizar um simulador de motocicletas. 

A fiscalização também teve espaço na discussão 
e deve ser mudada. As sugestões foram regula-
mentar a circulação entre os veículos com limites 
de velocidade, intensificar as blitzes entre os mo-
tociclistas, orientar através de campanha educati-
va de compartilhamento da via, exigir vestimenta 
adequada e, por fim, exigir a regulamentação da 
atividade de motofrete e mototáxi nos municípios 
que ainda não a fizeram. Já no âmbito viário, sina-
lização de vias especificamente para motocicletas, 
novo modelo de guard-rail e criação de motofaixas 
em corredores virtuais foram as propostas.

Falta pouco agora para acabar o prazo da 
adequação de todos motofretistas do Bra-
sil em relação à Lei Federal 12009. Com a 
aproximação do mês de agosto, percebemos 
uma certa tensão no ar, assim como descaso 
por boa parte dos profissionais do setor. O 
curso de 30 horas é obrigatório, mas não foi 
uma unanimidade e nem teve o apoio de 
toda a categoria. Agora, a Polícia Militar disse 
que realizará a fiscalização nas ruas depois 
do fim do prazo. O Ministério do Trabalho as 
empresas. Como ficará essa situação? Bom, 
quem viver verá.

Quem faz parte do Cedatt atualmente
ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias
ABRACICLO – Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares
ABRAMET – Associação Brasileira de Medicina de Tráfego
ABRASPE - Associação Brasileira de Pedestres
ABTLP – Associação Brasileira de Transporte e Logística 
de Produtos Perigosos
AEA – Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
ANFAVEA – Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores
ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos
ARTESP- Agência de Transporte do Estado de São Paulo
CESVI /Brasil – Centro de Experimentação e Segurança 
Viária
CET – Companhia de Engenharia de Tráfego
CPRv –Comando de Policiamento Rodoviário
CPTRANS – Comando do Policiamento de Trânsito
DER – Departamento de Estradas de Rodagem
DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A
FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
Instituto de Engenharia
Ministério Público do Estado de São Paulo
NTC – Associação Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística
Secretaria de Estado da Educação
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do 
Trabalho
Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança 
Pública
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São 
Paulo
Secretaria do Estado do Meio Ambiente
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
Secretaria de Estado de Logística e Transportes
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
SEST/SENAT – Serviço Social do Transporte/ Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Transporte
SETPESP – Sindicato das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de São Paulo
Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de 
Formação de Condutores no Estado de São Paulo
SindimotoSP – Sindicato dos Motociclistas de São Paulo

Serviço
Centro de Apoio ao Motofretista
SindimotoSP
Local: Rua Joaquim Carlos, 585 (ao lado do DTP)
Telefones: 2292-2867 / 2291-6611
Dias e horários: de segunda à sexta-feira das 8 
às 17hs

Como funcionará

Para tirar o Condumoto
1. Motofretistas, empresários ou representan-
tes retiram à lista de documentos exigidos 
pelo DTP, inclusive guias de pagamentos das 
taxas;
2. Entregam as cópias e comprovantes de ta-
xas pagas no CAM;
3. Funcionários da sub-sede do sindicato da-
rão entrada dos documentos junto ao DTP, 
retiram e entregam ao motofretista.

Para tirar o Motofrete
(placa vermelha)
1. Motofretistas, empresários ou representan-
tes retiram à lista de documentos exigidos 
pelo DTP, inclusive guias de pagamentos das 
taxas;
2. Retornam ao CAM com a documentação 
exigida e taxas pagas para conferência;
3. O próprio interessado dá entrada no DTP.

No segundo encontro, o GT soube que o Detran 
está readequando o banco de dados das questões 
da prova teórica, que passará a ter foco em todos 
os veículos e terá temas voltados ao comporta-
mento, segurança e direção defensiva. Além disso, 
souberam que será introduzida a prova eletrônica 
para os casos de 1ª habilitação e renovação já a 
partir do mês de outubro na cidade de São Paulo. 
Também se conversou que os instrutores de CFC´s, 
segundo Resolução CONTRAN 358/2010, são obri-
gados a fazerem curso de reciclagem a cada cinco 
anos com carga horária de 180 horas.

Foi abordada ainda a necessidade de se aprimo-
rar e padronizar em âmbito nacional o processo 
de formação do condutor de motocicletas. A Re-
solução Contran 168/08, que trata do processo de 
formação do condutor, passa atualmente por revi-
são na Câmara Temática de Habilitação e Forma-
ção de Condutores do Contran, portanto, segundo 
concordância do GT, o momento é oportuno para 
sugerir melhorias.  Encerrando a pauta, a Abraci-
clo disse estar conversando com o Denatran para 
estabelecer um acordo de cooperação que possi-
bilite a criação de um simulador para motos. Um 
novo encontro está marcado ainda para este mês.

Sergio Martins de Oliveira e Wilson Yasuda – ABRACICLO • Marcos Pozzi - ARTESP • Ilana Frigieri e 
Nancy Schneider – CET • Alessandra Françoia – Criança Segura • Tarcila Peres – DETRAN-SP •  José Paulo – SEST 

SENAT • Aldari Onofre Leite – SINDAUTO SP • Gilberto Almeida, o GIL – SINDIMOTOSP,  Rodrigo Silva – DNP
 Julyver Araújo – Policia Militar

Estiveram presentes na reunião





4 Edição 26 • Abril/Maio/Junho 2012

Um dos fatores pela procura é o término do 
prazo para que o profissional do setor faça o cur-
so de 30 Horas obrigatório do Contran. Aos pou-
cos, o motofretista regularizado está se tornando 
artigo raro e muitas vezes de luxo, nas grandes 
cidades brasileiras.

Segundo empresários que procuram profissio-
nais qualificados, a maioria não tem sequer os 
cursos obrigatórios da categoria, primeiro grau 
escolar e cursos específicos. 

Outra questão relevante para à falta de profis-
sionais é o próprio motoboy que ainda quer fazer 
do motofrete um bico. Não ter responsabilidades, 
horários e fazer o que bem “der na telha” é o 
pensamento de boa parte deles. Assim, muitos 
motoboys passam por empresas que não tem 
compromisso com o setor que, além de contri-
buir para muitas situações absurdas que aconte-
cem no meio, colaboram para que os problemas 
proliferem.

O alto índice de habilitações vencidas, docu-
mentos apreendidos, motocicletas não licencia-
das entre outros fatores, também diminuem a 
quantidade de motofretistas que podem traba-
lhar, além do desconhecimento de ruas, avenidas 
etc. “Quando contratamos, deixamos os profissio-
nais por um tempo no esporádico e, ao perceber-
mos que realmente conhecem à cidade, são res-
ponsáveis e cumprem com suas obrigações, eles 
vão para os contratos. Isso é uma espécie de pro-
moção por bom desempenho”, finaliza Fernando 
Aparecido de Souza, da Itaim Express.

Atualmente os setores que mais empregam 

motofretistas são:

 A verdadeira Convenção Coletiva que serve como base para os reajustes 
salariais da categoria é a que foi assinada no mês de maio pelos dois repre-
sentantes do motofrete na cidade de São Paulo. Do lado Laboral, o Sindi-
motoSP, presidido por Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, e pelo lado patro-
nal, o Sedersp, que possui nova diretoria tendo como presidente Fernando 
Aparecido de Souza. O documento está no Mediador, tendo assim efeito 
legal, para em seguida receber a homologação do Ministério do Trabalho. 

Segundo informações dos sindicatos, o índice de reajuste salarial para 

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania) da Câmara aprovou projeto de lei que obriga as 
empresas de motofrete contratar seguro de vida e de in-
validez permanente por acidente para os motociclistas. O 
valor do seguro será 30 vezes o salário-base da categoria 
ou o registrado em carteira, ou o que for maior. A proposta, 
foi aprovada em caráter conclusivo. Agora ela segue para 
o Senado. Se for aprovada, a lei federal pode garantir um 
valor maior no benefício.

A Câmara de Deputados de São Paulo analisa proposta 
que prevê a instalação de faixas de trânsito exclusivas para 
motocicletas em cidades com mais de 100 mil habitantes. 
A medida está prevista no Projeto de Lei 2987/11. Na 
proposta foi ressaltado que a frota de duas rodas no Brasil 
cresceu 377,65%. O projeto tramita junto ao PL 1517/11 
nas comissões de Desenvolvimento Urbano; de Viação e 
Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
em caráter conclusivo.

Cresce procura por 
motofretista qualificado 

em São Paulo

SindimotoSP e Sedersp fecham
Convenção Coletiva para Empresas Express

O Programa de Inspeção Veicular Ambiental 
na cidade de São Paulo existe desde 2007. Trata-
-se de uma medida que visa minimizar as emis-
sões de poluentes pelos veículos registrados na 
cidade, buscando estimular seus proprietários a 
fazerem a manutenção adequada e manter as 
emissões de seus veículos dentro dos padrões 
recomendados pelo Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA). É, acima de tudo, um pro-
grama de saúde pública.

Para agendar é preciso entrar no site www.
controlar.com.br, imprimir o boleto, efetuar o 

Motocicletas também devem fazer inspeção veicular
pagamento nos bancos conveniados, esperar o 
prazo de compensação bancária que leva até 
72h, entrar novamente no site e agendar a ins-
peção.

Quem for reprovado terá 30 dias para fazer 
a manutenção do carro e reagendar a inspeção 
gratuitamente. 

Quando aprovado na inspeção o proprietário 
recebe um certificado e um selo que é colado no 
pára-brisa do veículo. Conforme Portaria 132/
SVMA/2011, o preço público a ser cobrado em 
2012 será de R$ 44,36.

2012/2013 foi de 
7,666% fazendo que o 
salário aumentasse para 
R$ 900. Os outros valo-
res são: R$ 6,52 para a 
Hora Ponto, o Vale Refei-
ção passou para R$ 9,50 
(por dia), a Cesta básica 
subiu para R$ 50,00 e o 
Aluguel da moto subiu 
para R$ 451,25.

Na realidade, o acor-
do fechado surpreende 
à categoria porque o 
aumento real, se soma-
do os valores incluin-
do benefícios, alcança 
8,18% e, se comparado 
com outras categorias, 
o reajuste ficou quase 
2% maior.

CC 2011/12

R$ 835,92

R$ 421,73

 R$ 6,06

R$ 187,00

   R$ 43,80

R$ 1.494,51

CC 2012/13

R$ 900,00

R$ 451,25

R$ 6,52

R$ 199,50

R$ 50,00

R$ 1.616,77

Índices de aumento

7,666%

7,000%

7,591%

11,765%

14,155%

Piso Motofretista

Reposição do Custo Locação da Moto

Ponto Valor Referência

Vale Refeição Mensal

Vale Alimentação/Cesta Básica

8,18% de aumento geral

SindimotoSP
apresenta novo site

Seguro de vida pode
chegar a 30 salários

Motofaixas podem ir
para outras cidades

Agora ele está mais interativo, com mais in-
formações sobre o setor e com uma novidade: 
Redes Sociais. Nelas é possível interagir com o 
sindicato 24h por dia. Só para se ter uma idéia, 
sem divulgação e, em menos de 2 meses, o blog 
do Gil já teve quase 5mil acessos.

Acesse www.sindimotosp.org.br

O SindimotoSP, a título de coopera-
ção, cedeu sua sede para que outros 
sindicatos paulistas de motofrete se 
reunissem com o Sedersp e fechas-
sem a Convenção Coletiva 2012/2013. 
As convenções já estão no Mediador 
e em breve receberão a homologação 
do Ministério do Trabalho. No evento 
estavam representantes dos sindica-
tos de Santos, Jundiaí, Osasco, Campi-
nas e outras cidades.

Sindimotos de várias 
regiões também assinam 

convenção coletiva

delivery;

empresas express;

entrega de jornal;

banco;

comércio;

farmácia;

alimentação;

auto peça;

serviços em geral;

hospital;

supermercado;

Cartório;

Escritórios em geral.

Nova Diretoria do Sedersp representa grupo de 

empresários com quase 10 mil motofretistas.

Entenda na tabela abaixo a conta
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Motofretistas: prazo final para
regulamentação está se esgotando

“Sou a favor da regulamentação porque 
diminui as empresas clandestinas e isso 

acabará selecionando mais os motofretistas que 
trabalham dentro da lei”

Geraldo Fernandes Silva
motofretista há 9 anos

“Agora, quem trabalhar dentro da lei, ou seja, 
regulamentado, será visto como um profissional 

qualificado e será mais valorizado.”

Genivaldo Gomes de Oliveira
motofretista há 13 anos

“Já estava na hora da regulamentação sair do 
papel e ir para as ruas, porém, se não houver 

fiscalização, continuará tudo igual.”

Washington Reginaldo de Souza
motofretista há 7 anos

A Lei Federal 12.009 determina que o profissional do motofrete faça o curso de 30 horas e cumpra outras 
determinações, que entrarão em vigor a partir do dia 04 de agosto. Após essa data haverá fiscalização para 

verificar se os trabalhadores das duas rodas estão de acordo com a Lei. 

Opinião do motofretista

Todos os profissionais de motofrete no Brasil 
precisam ter o curso de 30 horas concluído até 
agosto de 2012. Este é o primeiro passo para a 
regulamentação. Na sequência, com o certifica-
do de conclusão do curso o motofretista deve ir 
ao DETRAN.SP e solicitar a emissão da 2ª via da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a in-
clusão do termo “motofretista”. Com a nova CNH, 
ele deve ir até o Departamento de Transportes 
Públicos (DTP) para providenciar o CONDUMOTO, 
documento que habilita o motofretista a exercer 
a atividade na cidade de São Paulo, e a Licença 
da moto, o MOTOFRETE, documento que permi-
te a motocicleta ter a placa vermelha (categoria 
aluguel).

As aulas estão sendo ministradas no SEST-
-SENAT, que possuem autorização do DETRAN.SP, 
com carga horária de 25 horas de teoria e 5 horas 
de aulas práticas.

Para estar dentro da Lei, o motofretista precisa 
ter 21 anos, estar habilitado na categoria A no 
mínimo há 2 anos e não estar cumprindo pena de 
suspensão do direito de dirigir ou estar impedido 
judicialmente de exercer seus direitos. 

Para realizar matrícula no SEST-SENAT é ne-
cessário apresentar os seguintes documentos:

• 1 foto 2x2 colorida, recente;
• Certidão original de prontuário do Detran.SP 
para fins de direito, que você pode solicitar na 
Unidade de Trânsito onde foi emitida a CNH 
(ou no Poupatempo);
• Cópia da CNH;
• Certidão original de Distribuição Criminal 
(retirada no fórum da cidade onde foi emiti-
da a CNH). Caso haja processo na Certidão 
de Distribuição Criminal, solicite Certidão de 
Objeto e Pé, também no fórum.

Para a licença MOTO-FRETE Pessoa Física:
• CONDUMOTO em validade (original e cópia);
• Certificado de Registro de Veículo (CRV) em 
nome do interessado ou com transferência 
autorizada com firma reconhecida, nos ter-
mos do Art. 134 do Código de Trânsito Bra-
sileiro, ou, quando se tratar de objeto de ar-
rendamento mercantil – leasing – desde que 
figure como arrendatário (original e cópia);
• Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV), em validade (original e 
cópia); 
• Nota Fiscal, se a sua moto for 0 km. 
• Comprovante de regularidade de multas de 
trânsito vinculadas à motocicleta;
• Comprovante de inscrição no CCM (Cadas-
tro de Contribuintes Mobiliários) da Prefei-
tura – código 2488, no caso de condutores 
autônomos; 
• Comprovante de regularidade junto ao 
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), 
caso o interessado não esteja registrado em 
carteira profissional de trabalho, do contrá-
rio, apresentar carteira profissional de traba-
lho (original e cópia)
• Apólice de seguro de vida complementar 
não inferior a 3 (três) vezes o valor do segu-
ro obrigatório (DPVAT).
• Motocicleta de sua propriedade ou com-
provação de co-propriedade ou composse do 
veículo, caso ela não esteja no seu nome;

Idade permitida para a motocicleta: 
8 anos excluído o ano de fabricação

Cilindrada mínima permitida: 120 cc
Observação: caso o condutor esteja registrado 

em carteira profissional, fica dispensado à apre-
sentação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário 
(CCM)

Veja as unidades do SEST-SENAT:
• Parque Novo Mundo: Rua Tuiuti, 09 – Tatuapé. 
Telefone: 2207-8840. 
• Fernão Dias: Rua Benito Meana, 100, Loja 34 
- Vila Sabrina. Telefone: 2983-2232. 
• Vila Jaguara: Avenida Cândido Portinari, 
1.100 - Vila Jaguara. Telefone: 3623-1300. 
• Santo André: Rua Vereador  José Nanci, 300 
– Centro. Telefone: 4977-9990. 
• Guarulhos: Rodovia Presidente Dutra, Km 
210,5. Telefone: 2431-1347.

2º passo: pedir 2ª via da CNH no DETRAN.SP
Ao concluir o curso, vá ao DETRAN.SP e solicite 

a 2ª via da sua CNH, para a inclusão da nomen-
clatura “Motofretista” no campo “Observações”.

3º passo: tirar o CONDUMOTO e a licença 
MOTO-FRETE

Com a nova CNH em mãos, registrar-se no 
Cadastro Municipal de Condutor de Motofrete 
(CMCM) junto ao DTP,:

Para o CONDUMOTO:
• 2 fotos 2x2;
• Cópia da CNH modificada;
• Certidão de prontuário, para fins de direito, 
e extrato de pontuação, ambos expedidos pelo 
Detran.SP;
• Certidão de Distribuição Criminal na 
Comarca da Capital (original) e a Certidão 
da Vara de Execuções Criminais na Comarca 
da Capital - DECRIM (original) – Assinalada 
a opção CERTIDÃO POSITIVA DE EXECUÇÕES 
CRIMINAIS e Certidão pela Justiça Federal, 
com as devidas certidões explicativas quando 
houver anotação;
• Declaração ou comprovante de endereço 
expedido nos últimos 3 (três) meses. 
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Brasil ocupa 2° lugar no ranking mundial
de acidentes com motocicletas

Depois do Paraguai, os brasileiros amargam uma 
posição num ranking nada interessante: são 7,1 
óbitos para cada 100 mil habitantes resultantes 
de acidentes envolvendo motocicletas. O terceiro 
lugar fica com a Tailândia que mostra taxa de 4,6 
óbitos, enquanto Colômbia aparece em quarto, 
com 4,2 óbitos, e Chipre fica com o quinto lugar, 
com 3,7 óbitos.
Como base de comparação, o índice nos Estados 
Unidos, o décimo colocado da lista, é de 1,7 óbito 
a cada 100 mil habitantes. Nos últimos 15 anos, 
o crescimento das mortes no trânsito saltou para 
846,5%, enquanto a de carros cresceu apenas 
58,7%. O nível da violência no 
trânsito é tanto que condena 
à morte no local do aciden-
te cerca de 40% dos en-
volvidos nas ocorrências. 

Perfil do Motociclista

Idade
40% está entre 21 a 35 anos

28% já passou dos 40 anos

25% têm de 36 a 39 anos

7% ainda não tem 20 anos

Sexo
· 75% Homens / 25% Mulheres

Mortes

 comparação
 entre motos e
 automóveis

Pesquisa realizada pelo Instituto Sangari divulgou números assustadores que 

mostram aumento de vítimas fatais. Para especialistas do trânsito, isso já se 

transformou em verdadeira epidemia.
Se as estatísticas não regredirem, ainda esse ano, 
cerca de 13 mil brasileiros poderão morrer nas 
ruas e avenidas do país em acidentes com veícu-
los de duas rodas. Em 2010, foram 13.452 vítimas 
fatais, contra 1.421 registradas em 1996. Entre as 
vítimas, 75% são homens e 40% têm entre 21 e 
35 anos.
Estudiosos afirmam que um dos motivos é o cres-
cimento da frota de motocicletas em circulação no 
país, que já atinge impressionantes 246% só na úl-
tima década, atingindo 18,5 milhões de unidades. 
Outras causas apontadas são a ausência de uma 

legislação mais rigorosa com a cate-
goria, falta de pistas exclusivas para 
motos e a não obrigatoriedade de 

treinamento específico para tra-
balhadores como motoboys, 
entre outras questões.

Dados divulgados pelo Hospital das Clínicas de SP

Partes mais atingidas do corpo nos acidentes de moto

Homens lideram 

ranking de 

ACIDENTES

Cabeça e Pescoço
(hematomas, 

trauma craniano e 
decapitação)

Ombros, braços, 
cotovelos, antebraços, 

pulsos e mãos 
(hematomas, ruptura 

de ligamentos e 
amputação)

Tórax (fratura e 
hemorragia)

Quadril (fratura e 
contusão)

Face (hematomas, 
hemorragias, 
laceração e 
perfuração)

Abdômem 
(hemorragia e 

perfuração)

Coluna vertebral 
(contusão, fratura e 

luxação)

Pele (ferimentos e 
queimaduras)

Motivo Acidentes com 
moto

Atropelamento Quedas de altura Quedas da 
própria moto

Acidentes com 
carro

Número de 
internações

168 124

21,7% 12,3%10,2% 3%1,2% 31,1%1,2% 19,3%

115 80 50

Estatística é do Seguro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes de trânsito no Brasil

ACIDENTES DE TRÂNSITO MATARAM CERCA DE 50 MIL JOVENS
DE 18 A 24 ANOS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Nos últimos cinco anos, foram pagas 53.031 
indenizações por morte em acidentes de trânsito 
envolvendo jovens com idade de 18 a 24 anos no 
Brasil, cerca de 10,7 mil só em 2011. Os dados são 
da Seguradora Líder DPVAT, administradora do Se-
guro DPVAT, que indeniza vítimas de acidentes de 
trânsito nos casos de morte e invalidez permanente 
e reembolsa despesas médicas e hospitalares. A es-
tatística, infelizmente, ainda pode aumentar, visto 
que há um prazo de três anos a contar da data de 
ocorrência do acidente para a solicitação do Segu-
ro. Em 52% das indenizações, o acidentado foi o 
próprio motorista. As motos, mais uma vez, foram 
responsáveis pela maioria dos óbitos, sendo pagas 
entre os anos de 2007 e 2011 o total de 27.017 
indenizações em virtude de acidentes envolvendo 
esse tipo de veículo. Outras 20.700 indenizações 
por morte com jovens dessa idade foram registra-
das devido a acidentes com automóvel.

A estatística se torna ainda maior se analisadas 
também as outras situações em que não houve a 
morte do acidentado. Nos últimos cinco anos, fo-
ram pagas 156.193 indenizações a jovens da faixa 
etária de 18 a 24 anos que ficaram com algum tipo 
de invalidez permanente e outros 128.281 recebe-

ram reembolso de despesas médicas e hospitalares 
devido a gastos relacionados a acidentes de trân-
sito. Considerando todos os tipos de cobertura do 
Seguro DPVAT, 337.505 jovens nessa idade foram 
indenizados ou reembolsados no período.

A Região que mais sofreu o impacto dessa tra-
gédia foi o Sudeste, onde estão concentrados 40% 
das indenizações pagas por morte de jovens de 18 
a 24 anos, seguido pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste 
e Norte.  Para Ricardo Xavier, diretor-presidente da 
Seguradora Líder DPVAT, os números chocam pela 
pouca idade da vítima. “A maioria das pessoas con-
vive com jovens dentro dessa faixa etária e é muito 
preocupante saber que uma fatalidade dessas pode 
acontecer com qualquer um a qualquer momen-
to. Mas se cada cidadão fizer sua parte, adotando 
medidas simples como o respeito às sinalizações, 
limites de velocidade e não beber ao dirigir, é pos-
sível que o número de jovens mortos no trânsito 
diminua”, sinaliza Xavier.

Em todo o Brasil, há 1950 pontos oficiais de 
atendimento do Seguro DPVAT onde as famílias de 
vítimas de trânsito podem solicitar o Seguro, ou o 
próprio acidentado, no caso de invalidez permanen-
te ou reembolso de despesas médico-hospitalares. 

Não é necessário o auxílio de intermediários ou ad-
vogados, já que o procedimento é simples e gratuito. 
Os valores de indenização do Seguro DPVAT são de 
R$ 13.500 nos casos de morte; até R$ 13.500 quan-
do diagnosticada invalidez permanente, variando 
conforme o grau da invalidez;  e até R$2.700 para 
reembolso de despesas médicas. Os recursos do Se-
guro são financiados pelos proprietários de veículos, 
por meio de pagamento anual. Do total arrecadado, 
45% são repassados ao Ministério da Saúde, para 
custeio do atendimento médico-hospitalar às vítimas 
de acidentes de trânsito em todo país. 5% são re-
passados ao Ministério das Cidades, para aplicação 
exclusiva em programas destinados à prevenção de 
acidentes de trânsito. Os demais 50% são voltados 
para o pagamento das indenizações.

Serviço
Para dar entrada no pedido do Seguro DPVAT, 

basta levar a documentação necessária a um dos 
pontos oficiais de atendimento. No site www.
dpvatsegurodotransito.com.br e no SAC 0800 022 
12 04 estão disponíveis informações sobre os do-
cumentos solicitados em cada caso e os locais de 
atendimento.
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A Abraciclo – Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motone-
tas, Bicicletas e Similares – e o Instituto de Or-
topedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas 
de São Paulo firmaram parceria para analisar as 
reais causas dos acidentes de trânsito envolven-
do motociclistas. A Abraciclo arcará com o custo 
do projeto – um investimento de R$ 420 mil – e 
também fará a compilação dos dados, que serão 
coletados no local da ocorrência pelos agentes 
da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e 
das polícias Civil e Militar, além de aprofundados 
por funcionários do hospital no momento da in-
ternação.

Com envolvimento da CET e das polícias Civil e Militar, a iniciativa vai detectar os fatores desencadeadores de 

ocorrências, para viabilizar ações estratégicas de prevenção

“O objetivo é que o acidente deixe de ser ape-
nas uma triste estatística. Teremos um questioná-
rio que permitirá analisarmos a fundo os fatores 
desencadeadores de ocorrências no trânsito de 
São Paulo. Serão ouvidos o motociclista, o ou-
tro envolvido (motorista ou pedestre) e testemu-
nhas, além de avaliadas a infraestrutura da via e 
do local”, afirma o diretor executivo da Abraciclo, 
José Eduardo Gonçalves.

Para este projeto serão computados apenas os 
acidentes ocorridos na Zona Oeste de São Paulo, 
a mais próxima dos hospitais parceiros.

“Como essa ação envolve treinamentos de ofi-
ciais da polícia, agentes de trânsito, entre outros, 
foi necessário optarmos por uma amostragem, 
envolvendo apenas os envolvidos em atuações 
nessa região da cidade. Além disso, a maioria das 
ocorrências na Zona Oeste já é encaminhada aos 
hospitais parceiros, o que permite essa troca de 
informações”, explica Gonçalves.

O treinamento do efetivo da CET já está em 
andamento. A estimativa é que o relatório final da 
iniciativa seja entregue em 14 meses.

“A análise será muito importante para traçar-

MOTOCICLETA

Frota Nacional: mais de 18 milhões

Produção anual: mais de 2 milhões de unidades

5º maior produtor mundial

BICICLETA

Frota Nacional: mais de 65 milhões

Produção anual: mais de 5 milhões de unidades

3º maior produtor mundial

PARCERIA ENTRE ABRACICLO E HC LEVANTA REAIS 
CAUSAS DOS ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS

mos um perfil do comportamento dos motoristas 
e motociclistas, permitindo assim trabalharmos 
mais acertadamente em ações e campanhas de 
conscientização, visando sempre o respeito, a 
educação e a paz entre todos os personagens do 
trânsito”, conclui Gonçalves.

 
Sobre a ABRACICLO e o Setor de Duas Rodas

Com 35 anos de história e 11 associadas, a 
ABRACICLO - Associação Brasileira dos Fabrican-
tes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares - representa, no país, os in-
teresses dos fabricantes de transporte em Duas 
Rodas, além de investir fortemente em ações que 
tenham por objetivo a busca pela paz no trânsito 
e pilotagem defensiva.

Representativa, a fabricação nacional de moto-
cicletas - majoritariamente concentrada no Polo 
Industrial de Manaus (PIM) - está entre as cinco 
maiores do mundo. Já no segmento de bicicletas, 
o setor coloca o Brasil na terceira posição entre 
os principais produtores mundiais. No total, o Se-
tor de Duas Rodas gera em suas indústrias mais 
de 20 mil empregos diretos.

Caso queira conhecer mais sobre os trabalhos da ABRACICLO, acesse o site www.abraciclo.com.br.
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HC e USP realizaram fórum sobre
segurança no trânsito

DTP explica regulamentação do motofrete

Propostas apresentadas
no Fórum

1- Realizar cursos de habilitação 
rigorosos para motociclistas.

2 - Implantar sistema de avaliação 
periódica das condições das 

motocicletas.

3- Definir local que a moto deve 
trafegar. 

4- Criar regulamentação mais 
rigorosa para atividade dos 

motoboys.

5- Estabelecer notificação dos 
atendimentos de vítimas de 

acidentes de transito. 

6- Oferecer cursos regulares para 
crianças terem noções de transito 

seguro.

7-  Limitar e diferenciar velocidade 
da moto.

Banco do Povo Paulista financia
moto Zero padrão motofrete

O Banco do Povo Paulista 
(BPP) já emprestou mais de 
R$ 922 milhões desde sua 
criação em 1998 para micro 
empresas e profissionais de 
outro setor. Agora, chegou a 
vez do motofretista que pode 
adquirir linha de crédito espe-

cial para adquirir a moto autorizada pelo Governo 
Federal, segundo a Lei Federal 12009.

 O atual secretário de Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo, Carlos Ortiz, 
que substituiu Davi Zaia - atualmente coorde-
nando a secretaria de Gestão Pública - continuou 
as negociações para que o motofretista também 
usufruísse desse empréstimo.

Atualmente, o profissional das duas rodas, ao 
providenciar a documentação exigida pode finan-
ciar uma moto padrão motofrete espécie cargo 
com prestações abaixo do mercado. São 24 par-
celas de R$ 221,60.

Pouco depois da liberação do empréstimo para 
o setor, Ortiz também anunciou que a SERT libe-
rará 3 mil cursos de 30 horas do Contran gratuitos 

O coronel Helder Pereira, diretor 
do Departamento de Transportes 
Públicos (DTP), órgão da Secreta-
ria Municipal de Transportes (SMT) 
responsável pela gestão, regula-
mentação, cadastro, vistoria e fisca-
lização dos serviços de  transporte 
em São Paulo, inclusive o motofre-
te, reuniu colaboradores internos 
e externos para explicar o posi-
cionamento favorável da institui-
ção em relação a regulamentação 

para á cidade de São Paulo. As informações es-
tarão logo mais no site www.sindimotosp.org.br, 
assim como, local e documentação necessária. 

Por enquanto, o trabalhador do motofrete deve 
dirigir-se ao SindimotoSP (Rua Dr. Eurico Rangel, 
40 / Brooklin Novo) ou ligar para 5093-9664 para 
obter mais informações.

O que poderá ser financiado pelos 
associados da categoria

Moto branca na categoria aluguel, espécie carga.

Kit motofrete: capacete com faixa, colete de segu-
rança com INMETRO, baú com faixa reflexiva, pro-
tetor (mata cachorro), antena cerol, rastreador ou 
bloqueador, faixas refletivas da moto, vacinação da 
motocicleta.

Taxas do Detran, DTP, além da  documentação da 
motocicleta.

 
 Documentação necessária

Orçamento ou cotação do bem e/ou serviço a ser 
financiado com o nome completo/Razão Social 
do fornecedor contendo o número do CNPJ, o en-
dereço e telefone para contato.

Descrição detalhada do bem e/ou serviço.
Dados bancários para liberação dos recursos: 
nome do banco, nº da agência, nº da conta cor-
rente e dígito. Importante: Obrigatoriamente a 
conta deve ser em nome do Fornecedor.

Depois da aprovação do crédito e somente quan-
do se tratar de financiamento de motocicletas 
é obrigatório efetuar o Registro de Gravame. O 
cliente deverá apresentar Nota Fiscal de venda 
com uma observação no corpo da nota: este bem 
ficará alienado no BPPSA.

 Motofretista agora pode ter o modelo aprovado pela Lei Federal 12009 
pagando prestações bem abaixo do mercado. Economia pode chegar

até R$ 2.500,00 no fim do empréstimo.

“Agora poderei trabalhar tranquilo porque já estou 
com a moto padronizada”

Bernadeto de Souza Dias - Motofretista há 12 anos

“O valor que tenho de pagar do empréstimo cabe no 
meu bolso porque os juros são baixos.”

William Araújo Fernandes - Motofretista há 9 anos

“O financiamento é rápido, já comprei inclusive, 
minha moto cargo espécie aluguel”

Celso Pereira Oliveira - Motofretista há 10 anos

Caso haja cônjuge
(original + 2 cópias simples)

R.G. do(a) cliente e do cônjuge, se houver.

C.P.F. do(a) cliente e do cônjuge, se houver.

Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento.

Em caso de separado/divorciado ou viúvo exigir 
certidão com a devida averbação ou a certidão de 
óbito.

Carteira de Trabalho nas páginas dados pessoais e 
contrato de trabalho atual.

Holerite dos últimos 3 meses.

Comprovante de residência do cliente do mês atual 
ou anterior. Se a conta de luz ou água .

O Hospital das Clínicas e o De-
partamento de Medicina Legal da 
FMUSP organizaram nos dias 19 e 
20 de abril o II Fórum “Segurança 
e Saúde no Trânsito”. O evento de-
bateu o uso do álcool e outras dro-
gas e sua relação com acidentes. O 
evento apresentou ainda propos-
tas para redução de acidentes rela-
cionados ao uso de álcool e drogas 
apresentando as principais ações 
das instituições convidadas para a 
redução de acidentes relacionados 
com o consumo de álcool. 

do setor. Sabendo da importân-
cia dessa padronização, o próprio 
coronel empenhou-se em relatar 
minuciosamente à importância do 
DTP nesse momento. Na ocasião, 
ele também apresentou a cartilha 
que tem a participação de outros 
órgãos públicos e o SindimotoSP, 
que contém todas as explicações 
para que os motofretistas e empre-
sários saibam como proceder para 
se regulamentar.
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Audiência Pública no Senado Federal
recebe motofretistas de todo Brasil

Uma audiência pública realizada no final de maio, 
no Anexo II do Senado Federal – Sala Florestan 
Fernandes, recebeu representantes de diversos 
segmentos da sociedade civil e sindicatos de mo-
tofrete de todo o Brasil. Quatro senadores, depu-
tados federais e outras autoridades públicas tam-
bém estiveram no evento em que o SindimotoSP 
representou o estado de São Paulo fazendo parte 
da mesa de trabalho. A senadora Ana Amélia (PP-
-RS) presidiu a audiência organizada pela Comis-
são de Assuntos Sociais (CAS).
A palavra de ordem de todos foi a necessidade de 
mais investimentos do governo federal em cam-
panhas de conscientização e prevenção de aci-
dentes de trânsito envolvendo motocicletas.  “O 
governo faz campanhas periódicas contra a den-
gue, mas em relação com acidentes de motos, 
que já é uma epidemia, nada está sendo feito, o 
que agrava a situação”, alertou a senadora Ana 
Amélia.
O SindimotoSP apresentou dados sobre o setor 
e, em especial, a redução de acidentes decor-
rente ao processo de regulamentação pelo qual 
o motofrete está passando no estado paulista. 
“Com profissional qualificado e padronizado a 
tendência é a diminuição dos acidentes porque o 
motofretista trabalha dentro da lei, observando e 
cumprindo todas as exigências e normas de segu-
rança”, disse Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, 
presidente do SindimotoSP. Gil ainda acrescentou 
que medidas nas áreas de saúde, segurança viária 
e veicular, assim como fiscalização rigorosa, aju-
dariam na preservação de mais vidas no trânsito 
caótico das cidades de todo País.
Após o evento, Gil ainda apresentou ao presiden-
te do Senado Federal José Sarney, documento 
com reivindicações da categoria como cursos de 
qualificação gratuitos, campanhas educativas en-
tre outras.

Participantes da Audiência Pública

Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor de Comu-
nicação da Associação Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet); José Eduardo Gonçalves, di-
retor da Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas 
e Similares (Abraciclo); Ricardo Xavier, presiden-

te da Seguradora Líder dos Consórcios do Segu-
ro DPVAT; Valter Ferreira da Silva, presidente do 
Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio 
Grande do Sul (Sindimoto/RS); Gilberto Almeida 
dos Santos, presidente do Sindicato dos Men-
sageiros Motociclistas do Estado de São Paulo 
(Sindimoto/SP); Florentino de Araújo Cardoso 
Filho, presidente da Associação Médica Brasilei-
ra (AMB), José Mestrinho, Diretor de Assuntos 
Parlamentares da Associação Médica Brasileira 
(AMB), Orlando Bindá dos Santos, representan-
te da Associação de Mototaxistas do Amazonas, 
José Teles, Presidente da associação de Medicina 
Intensiva (AMIB), Gisele Flores, do SobreMotos e 
Maria Cristina AA Hoffman, coordenadora geral 
de Qualificação do Fator Humano no Trânsito do 
Denatran.

Diretrizes apresentadas pelo SindimotoSP para a redução
de acidentes com motociclistas em São Paulo

1 - Saúde
Em parceria com a Prefeitura de São Paulo no Programa de Proteção ao Pedestre, em 7 meses o 
atropelamento por moto diminuiu quase 40%.

2 – Educação
Diversas campanhas de prevenção de acidentes têm sido realizadas desde a gestão do presidente 
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, entre elas, Motofretista Consciente, Tomador de Serviço Soli-
dário, Eu Dou Sangue por São Paulo (coleta de sangue para hospital público) e, recentemente, o 
Manual de Regulamentação do Motofrete e Empresas Contratantes.

3 – Fiscalização
Para o sindicato deve haver fiscalização como forma de prevenção de acidentes e incentivo a regu-
lamentação. Em 2011, 34.513 motocicletas irregulares foram apreendidas na Operação Cavalo de 
Aço. É possível dizer que esse mesmo número de vidas foram salvas pelo fato dessas motos sem 
condições de trafegar terem sido retiradas das ruas.

4 – Segurança Viária
São Paulo saiu na frente e ainda é a única a criar faixas exclusivas, conhecidas como motofaixa, 
para circulação de motocicletas. Agora se estuda a possibilidade de transformar o corredor virtual 
entre os carros em corredor exclusivo para as motocicletas.

5 – Segurança Veícular
Existe a necessidade de padronização do profissional. Tanto a moto quanto ele próprio. Estima-se 
que o  uso de equipamentos e sinalização adequadas reduz em 20% o número de acidentes, por-
que deixa o motofretista mais visível no trânsito.

6 – Qualificação Profissional
Cursos específicos como o obrigatório de 30 horas exigido pelo Contran prepara o profissional para 
uma realidade atualizada das ruas dos grandes centros urbanos.

Na ocasião, o SindimotoSP apresentou propostas para redução de acidentes envolvendo os profissionais do setor. 
Em São Paulo, através da regulamentação, os números já diminuíram.

Estiveram presentes na audiência pública os sindicatos de motofrete dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e 

Acre, Bahia e Pernanbuco, além de associações de motofrete.

Deputada Aline Corrêa, que é a madrinha dos motoboys, 
participará do grupo de trabalho criado pelo Senado 

Federal após audiência pública.




