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Motofretista faça o curso, porque a fiscalização coMeçará eM breve

O SindimotoSP esteve em Brasília para tratar sobre o 
pagamento da Periculosidade com o próprio ministro 
do Trabalho e Emprego Manoel Dias. O sindicato 
presidido por Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, 
requereu do ministro rapidez e agilidade na 
publicação da Portaria federal que disciplinará não
só o início do pagamento, bem como as formas. 
Decisão final sai no dia 26 de setembro.

Ministro do Trabalho Manoel Dias recebe 
SindimotoSP para tratar sobre Periculosidade
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A vitória obtida pelo SindimotoSP através da manifestação do dia 26 de 
agosto na cidade de São Paulo, em que 2 mil motociclistas atenderam o 
chamado do sindicato, foi oficialmente publicada: trata-se da Portaria Nº 
064/14-SMT.GAB.

Publicada Portaria que cria Grupo de Trabalho
para buscar soluções para setor de motofrete

SindimotoSP e Sedijore fecham Convenção
Coletiva do setor Jornais e Revistas

Indenizações do Seguro DPVAT saltam 14% nos primeiros seis meses do ano

5.000,00
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apoio

Publicada Portaria que cria Grupo de Trabalho
para buscar soluções para setor de motofrete

A referida Portaria dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho que produ-
zirá contribuições para aprimorar a regulamentação da atividade econômica de 
motofrete e dá outras providências. Ela foi assinada por José Evaldo Gonçalo 
– secretário Municipal de Transportes Substituto, que substituiu Jilmar Tatto, o 
titular da secretaria, que estava em viagem e que recebeu o SindimotoSP em 
agosto para discutir as reivindicações do SindimotoSP.

A prefeitura de São Paulo, para publicar à Portaria, considerou a necessi-
dade de aprimorar a regulamentação da atividade econômica de transporte 
remunerado de pequenas cargas denominado motofrete na Cidade de São 
Paulo; de desenvolver programas e campanhas de educação e orientação aos 
motociclistas e motoristas para a conscientização do uso compartilhado das 

A vitória obtida pelo SindimotoSP através da manifestação do dia 26 de agosto na cidade de São Paulo, em que 2 mil 

motociclistas atenderam o chamado do sindicato, foi oficialmente publicada: trata-se da Portaria Nº 064/14-SMT.GAB.

vias públicas promovendo o convívio harmônico entre as várias modalidades 
de transportes; a importância de desenvolver novas modalidades de sinaliza-
ção da via pública para harmonizar o exercício das atividades econômicas na 
área de transporte e o uso racional dos espaços da vida pública; a demanda 
crescente do uso de motocicletas e do exercício da atividade econômica de 
motofrete demandando áreas de estacionamento na via pública e, ainda, que 
o crescimento da atividade econômica de motofrete exige uma ação dos di-
versos órgãos públicos para a orientação e fiscalização de como devem se 
regulamentar.

O Grupo de Trabalho será constituído por: CET, DTP, DSV, SindimotoSP, UGT; 
ITEP; ABRAMET e ABRACICLO.

Editorial

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

Estamos há um passo da periculosidade. Isso mesmo! Depois 

da conquista do benefício pelo SindimotoSP, os motofretistas, 

mototaxistas e outras classes profissionais que usam a motoci-

cleta como ganha pão, o benefício poderá ser pago ainda esse 

ano. As formas e meios, se será retroativo ou não, baseado no 

piso mínimo ou no salário descrito na carteira profissional, só 

serão descritas no fim do mês, quando o Ministério do Trabalho 

e Emprego divulgar, em Brasília, o texto final. Sabemos que os 

empresários estão fazendo pressão para adiar o pagamento, as-

sim como o SindimotoSP, para sair ainda em outubro. O que este 

jornal aposta, é no bom senso de todas as partes envolvidas para 

que, quem de fato ganhe, seja o próprio trabalhador que arrisca 

a vida todos os dias num trânsito cada vez mais caótico. O valor, 

acrescentado na folha de pagamento do trabalhador, é justo.



*válido para motos, 
  vans e micro-ônibus usados.

Agora dá para 
parcelar seu 

Seguro DPVAT*.

Agora dá pra 
parcelar o 

Seguro DPVAT 
de motos, 

vans, ônibus e 
micro-ônibus, 

usados.

Saiba mais em:
dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 12 04

Se você tem um veículo usado, como: moto, van, ônibus ou micro-ônibus, prepare-se 

para uma boa notícia. Agora você pode parcelar o pagamento do Seguro DPVAT.  

Ficou mais fácil manter seu veículo regularizado e garantir a indenização para vítimas 

de acidentes de trânsito. 

LD-0010-13F-Anu_DPVAT-260x400mm.indd   1 1/17/14   7:09 PM
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O SindimotoSP esteve em Brasília para tratar sobre o pagamento da Periculosidade com o 
próprio ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias. O sindicato presidido por Gilberto 

Almeida dos Santos, o Gil, requereu do ministro rapidez e agilidade na publicação da 
Portaria federal que disciplinará não só o início do pagamento, bem como as formas.

Ministro do Trabalho Manoel Dias recebe SindimotoSP para tratar sobre Periculosidade

Os ajustes para o pagamento da periculosidade estão em 
andamento e processo conclusivo no Ministério do Trabalho 
e Emprego. Depois da fase de Audiência Pública em que o 
próprio ministério colheu sugestões de todo setor para to-
mar a decisão final, o texto final, as formas e meios de como 
será o pagamento estão sendo agilizadas para apresenta-
ção no próximo dia 26 em Brasília pelo próprio ministro 
do Trabalho Manoel Dias. O Departamento de Segurança e 
Saúde no Trabalho / Coordenação-Geral de Normatização e 
Programas, vinculado ao ministério, é que coordenou a nor-
matização. Por enquanto, os motociclistas devem esperar o 
final dos trabalhos ministeriais.

A audiência com o SindimotoSP foi marcada pelo minis-
tério. Na pauta, outras reivindicações do SindimotoSP foram 
entregues ao ministro, já que o setor de motofrete passa 
por grandes mudanças devido aos novos tempos e as no-
vas necessidades do mercado de trabalho cada vez mais 
exigente.

Para combater de frente essas necessidades do setor, o 
presidente do SindimotoSP, Gil, solicitou cursos de qualifi-
cação gratuitos para à categoria para atender a Lei Federal 
12009 que pede o Curso Obrigatório de 30 horas do Con-
tran. Para aparelhar melhor o setor, na pauta de reivindi-
cação também foi solicitado uma linha de financiamento 
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cilindrada,

potência 
e torque.

cuSto-
BeneFÍcio.

Força naS SuBidaS 
e eFiciência naS 

retomadaS.

conForto e 
eStaBilidade

Respeite a sinalização de trânsito. www.daframotos.com.br
Sac: 0800-773-2372

consulte condições especiais para 
frotistas e associados ao Sindimotos 

Sp na rede de concessionárias

ITENS DE SÉRIE
• Rodas de liga leve 
• Motor 150 cm³ e 12,1 cv de potência
• Painel digital e o mais completo da categoria
• Indicador de troca de óleo ajustável
• Alavanca ajustável, sem a necessidade de ferramentas
• Kit projetado e aprovado pela montadora: suporte para baú, protetor para pernas e antena 

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

As motos Dafra estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do ar por Motociclos e veículos similares.
Produto homologado pelo DENATRAN – Espécie “carga”.

Ministro do Trabalho Manoel Dias recebe SindimotoSP para tratar sobre Periculosidade

federal específica com juros menores e mais prazo de pagamento para o trabalhador.
Além desses dois itens, foi reivindicado mais fiscalização do Ministério do Trabalho 

contra a clandestinidade, que mina o setor com preços muito mais baixos praticados 
pelas empresas clandestinas, que, além de não pagar impostos, também não cumprem 
as exigências das Convenções Coletivas.

A Sistematização da NR-16 obteve sugestões da socie-
dade enviadas pelo email. No material coletado, constou 
empresários contra o pagamento alegando que a medida 
trará desemprego, outros afirmando ser favoráreis, porém, 
pedindo mais tempo e que só deve receber o benefício 
quem estiver 100% regulamentado, ou seja, com o Curso 
30 horas do Contran, CNH alterada com a nomenclatura 
Motofretista, o Condumoto e placa vermelha.

Já a maioria dos emails, havia dúvidas como: quem terá 
direito, o benefício será pago em cima do salário base 
ou do salário na carteira (já que tem motoboy que rece-
be mais que o piso-mínimo), quem não é motofretista, 
mas vai até o cliente com moto (vendedor, assistente de 
manutenção, mecânicos etc) também deve receber, será 
retroativo a assinatura da lei pela Dilma e não na data de 
aprovação dessa portaria regulamentadora, se o benefício 
será pago para quem utiliza a motocicleta para se des-
locar dentro do pátio da empresa para executar as ativi-
dades, como monitoramento de Barragem, por exemplo, 
como uma pizzaria ou bar pequeno repassará os 30%, se 
o lucro não é grande , quem está afastado por seguro-
-doença receberá integralmente o benefício etc.

A decisão final sai no próximo dia 26 em Brasília com 
anúncio oficial do Ministério do Trabalho.

Audiência Pública
já foi encerrada
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SindimotoSP e Sedijore fecham Convenção 
Coletiva do setor Jornais e Revistas

Os respectivos sindicatos fecharam os valores que compõem a Conven-
ção Coletiva 2014/2015. Os reajustes foram os mesmos para Capital e In-
terior, porém, uma das diferenças entre uma e outra está na quantidade de 
horas que os empresários podem contratar. 

Os sindicatos fixaram a vigência da presente Convenção Coletiva de Tra-
balho no período de 01 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015 e a data-
-base da categoria 01 de agosto.

Devido ao aumento de furtos e 
roubos a motos em São Paulo, al-
guns lugares devem ser evitados, se 
possível. As estatísticas, como nú-
meros de casos e locais com maior 
incidência levam em conta os re-
gistros feitos nas delegacias e inter-
net. Um recente estudo divulgou os 
principais pontos da ação dos as-
saltantes e regiões mais perigosas 
em que ocorrem as ações. São elas:

- Marginal Pinheiros

- Avenida Aricanduva

- Sistema de rodovias 

Anhanguera e Bandeirantes

- Avenida dos Bandeirantes

- Rodovia Castello Branco

- Avenida Mutinga

- Região do cruzamento das 

avenidas Rio Branco e Duque de 

Caxias

- Avenida São João

- Rua General Osório

- Rodoanel Mário Covas

Roubo e furto de 
moto preocupam os 
motociclistas em SP

Piso sAlAriAl
Motofretista
Para contrato de 200 horas de trabalho 
mensais: R$ 852,00
Para contrato por hora trabalhada: R$ 4,26
Ciclista
Para contrato de 200 horas de trabalho 
mensais: R$ 804,00
Para contrato por hora trabalhada: R$ 4,02 

Aluguel dA bicicletA
R$ 4,52 (por dia)

cestA-básicA
R$ 45,00 (mensal)

VAle-AliMentAção
R$ 9,00 (quando os serviços excederem 4 
horas no dia)

PlAno de sAúde, odontológico e 
seguro de VidA
gratuitos

AdicionAl de PericulosidAde
De acordo com a Lei 12.997/2014, que in-
cluiu no rol do art. 193 da CLT as atividades 
de trabalhador em motocicletas (periculosi-
dade) com um adicional de 30% (trinta por 
cento) no salário registrado, que refletirá 
em todos os valores legais e fiscais.

Km/dia  Valor por Km Mais Valor deslocamento Valor por dia

Até 30 Km  R$ 0,128  R$ 1,96   R$ 4,89

31 a 60 km  R$ 0,105  R$ 2,01   R$ 8,32 

61 a 120 km R$ 0,101  R$ 4,62   R$ 16,69

121 a 150 km R$ 0,088  R$ 5,94   R$ 19,16

151 a 200 km R$ 0,081  R$ 7,38   R$ 23,65

201 Km em diante R$ 0,070  R$ 8,56

Aluguel dA Moto
Tabela mínima por kilometragem
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AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Respeite os limites de velocidade.

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

Peças Econômicas

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

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

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

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

AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024.indd   1 4/14/14   11:28 AM

Indenizações do Seguro DPVAT saltam 14% nos primeiros seis meses do ano
O Seguro DPVAT pagou 340.539 indenizações no pri-

meiro semestre de 2014. Essa quantidade representa um 
crescimento de 14% de pagamentos, perante o total reali-
zado nos primeiros seis meses do ano passado. O número 
de mortes continuou em queda, desta vez, de 13% em 
relação ao mesmo período do ano anterior. Em contraste 
com esta redução, as indenizações por invalidez perma-
nente saltaram 21% e chegaram a 259.845 pagamentos 
em todo o Brasil. O levantamento foi realizado pela Se-
guradora Líder-DPVAT, administradora do seguro no País. 

Mesmo com a redução de óbitos, o trânsito brasileiro 
ainda requer muita atenção dos órgãos públicos e priva-
dos. Para efeito de comparação, de acordo com dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU) divulgados no fim 
de julho, o confronto entre palestinos e israelenses deixou 
mais de 1.300 mortos.  Em um mês, o trânsito brasileiro 
mata, em média, 4.100 pessoas. O panorama não é dife-
rente quando analisado o quadro de feridos. Ainda segun-
do os dados da ONU, Gaza tem média mensal de 6 mil 
feridos, enquanto o trânsito supera 43,2 mil por mês.

Para o diretor-presidente da Seguradora Líder-DPVAT, 
Ricardo Xavier, os números refletem dois cenários. “O 
avanço do pagamento de indenizações está relacionado a 
dois fatores. O brasileiro está conhecendo melhor seus di-
reitos e recorrendo ao Seguro DPVAT. Entretanto, um pon-
to que deve servir de observação e política pública é o real 
aumento de acidentes de trânsito no País, principalmente 
os envolvendo as motocicletas”, explica Xavier. 

A mortalidade no trânsito está caindo, mas a invalidez 

A rua Santa Ifigênia, na região central de 
São Paulo, vai virar uma espécie de “calça-
dão” exclusivo para pedestres nas manhãs 
de sábado. Um trecho da via será fecha-
do, nesses dias, para os carros e motos das  
6h às 15h.

De acordo com a CET (Companhia de 
Engenharia de Tráfego), cones e cavaletes 
vão bloquear a circulação entre a rua Ge-
neral Osório e a avenida Ipiranga, trecho de 
maior movimentação de pessoas. Segundo 
a CET, a restrição foi um pedido dos pró-
prios lojistas da região e será implementada 
em caráter experimental, sem prazo defini-
do. As ruas do entorno não irão sofrer alte-
rações na circulação.

O trabalhador pode sacar o benefício na 
CEF ou Banco do Brasil, caso tenha direito. 
Se tiver cadastrado sua conta corrente no 
Ministério do Trabalho, terá o valor depo-
sitado diretamente na conta ou ainda sa-
car em lotéricas se tiver o cartão cidadão. 
Para sacar, os trabalhadores inscritos no PIS 
recebem o abono salarial nas agências da 
Caixa, e os inscritos no PASEP, recebem nas 
agências do Banco do Brasil, de acordo com 
o calendário de pagamento. Os inscritos no 
PIS que tiverem Cartão Cidadão com senha 
cadastrada, também podem fazer o saque 
em Lotéricas, caixas de auto-atendimento e 
postos do Caixa Aqui. Os inscritos devem 
apresentar um documento de identificação 
e o número de inscrição no PIS ou PASEP.

Rua Santa Ifigênia, no 
centro, será ‘calçadão’ 

aos sábados

Continua pagamento 
do Abono Salarial 

permanente continua aumentando. Além do número abso-
luto de indenizações, o percentual desta cobertura em rela-
ção às demais era de 66% no primeiro semestre de 2012. 
Dados do mesmo período deste ano apontam para 76%. 

Veículos 
As motocicletas continuam na liderança das estatísti-

cas do Seguro DPVAT. Os acidentes envolvendo o veículo 
de duas rodas representaram 75% de todas as indeni-
zações pagas pela Seguradora Líder-DPVAT no semestre 
(256.387). A alta incidência de acidentes nesta categoria 
contrasta com sua proporção na frota nacional, equivalen-
do a 27% do total de veículos. Os automóveis, que somam 
aproximadamente 60% da frota, foram responsáveis por 
23% dos benefícios pagos (67.906).

 MAPA dAs indenizAções
 O Nordeste registrou o maior número de acidentes 

indenizados pelo Seguro DPVAT, em suas três garantias 
(Morte, Invalidez Permanente e Reembolso de Despesas 
Médicas e Hospitalares): 34% (113.996) durante o primei-
ro semestre de 2014, apesar desta região ter apenas a 3ª 
maior frota do País. Já o Sudeste, que possui a maior fro-
ta, ficou em segundo lugar, representando 26% (89.466) 
das indenizações pagas no período. As regiões Sul, Norte 
e Centro-Oeste registraram, respectivamente, 19%, 11% e 
10% do total pago.

 O Sudeste, entretanto, lidera o quadro de benefícios 
pagos por morte, somando 37% do total pago no primei-

ro semestre. Nordeste ficou em segundo lugar, com 29%. 
Quando analisadas as indenizações por morte regional-
mente segmentada por tipo de veículo, a tendência é de 
maior letalidade em acidentes envolvendo automóveis.

 O panorama muda, entretanto, nas regiões Nordeste e 
Norte, onde as motocicletas são responsáveis por 59% e 
57% das mortes, respectivamente. São as únicas regiões 
do país em que a frota do veículo de duas rodas supera o 
número de carros.

 seguro dPVAt nA seMAnA 
nAcionAl de trânsito
Na Semana Nacional de Trânsito, ocorrida entre os dias 

18 e 25 de setembro, a Seguradora Líder-DPVAT divulgou 
no blog Viver Seguro no Trânsito (www.viversergurono-
transito.com.br) um vídeo que surpreendeu a todos. No 
vídeo, você terá a oportunidade de se surpreender com 
uma aula em um Centro de Formação de Condutor que 
foge totalmente aos padrões convencionais... Bom, para 
não estragar a surpresa, fica o convite para que você veja 
com seus próprios olhos a ação que deu o que falar na 
internet. Então, não esqueça, acesse o blog Viver Seguro 
no Trânsito e confira!

conheçA os cAnAis de coMunicAção 
dA segurAdo líder-dPVAt coM o usuário
Site do Seguro DPVAT
www.dpvatsegurodotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 022 12 04




