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O sindicato dos motociclistas profissionais do Estado de  
São Paulo termina o ano de 2015 com convenções coletivas 
mais fortes. Também conseguiu, junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, Portaria Federal que regularizou o pagamento da 
periculosidade. Se em termos de melhora de vida com garantia 
de direitos e reajustes salariais, o SindimotoSP também montou 
agenda positiva com os poderes públicos e fez gestões que 

Apesar da crise, SindimotoSP fecha o ano com 
grandes conquistas e boas perspectivas para 2016

resultaram em melhora na qualidade de vida dos motociclistas 
profissionais.
Insatisfação do SindimotoSP, porém, ficou com o descaso da 
prefeitura de São Paulo que nada fez pelos 220 mil motociclistas 
da capital, retirando motofaixas e nada fazendo pelo trabalhador 
do setor. Outras manifestações, como a que ocorreu em agosto 
e reuniu quase 8 mil motociclistas, não estão descartadas.

Seguro DPVAT: dispense a ajuda de intermediários

Produção de motocicletas cai 15% em 2015 e deve retroceder 
10 anos. Crise aperta vendas de motocicletas no Brasil.

A produção de motocicletas no Brasil recuou 15% no acumulado do ano até 
novembro, na comparação com igual intervalo de 2014, informou a Abraciclo, 
instituição que reúne as montadoras no Brasil. De janeiro a novembro, foram 
fabricadas 1,2 milhão de motocicletas, ante 1,4 milhão de unidades no mesmo 
período do ano passado.

Apenas em novembro, a produção de motocicletas totalizou 75 mil unidades, 
queda de 28,2% em relação às 104.388 unidades fabricadas em outubro. Na com-
paração com o mesmo mês de 2014, o recuo foi de 38,4%.

O balanço da Abraciclo mostra também que as vendas de motocicletas no 
atacado tiveram queda de 14,9% no acumulado do ano até novembro, ante o 

mesmo período de 2014. De janeiro a novembro, as fábricas venderam para as 
concessionárias 1,27 milhão de unidades, ante 1,3 milhão em igual período do ano 
passado. Apenas em novembro, as vendas no atacado totalizaram 70.398 motos, 
queda de 22,8% ante outubro e baixa de 41,2% ante igual mês de 2014. Já as 
vendas no varejo, ou seja, aos consumidores finais, totalizaram 105.371 unidades 
em novembro, avanço de 18,4% ante outubro.

As exportações de motocicletas totalizaram 63.179 unidades no acumulado do ano 
até novembro, queda de 23% ante igual período de 2014. Em relação a outubro, as 
vendas externas cederam 42,5%, para 6.298 unidades. Frente a novembro de 2014, 
quando as exportações somaram 3.555 unidades, houve crescimento de 87,7%.
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CiClista também reCebe aumento real e tem 25% de reajuste
O governo federal não incluiu o ciclista profissional no recebimento da periculosidade, deixando 

fora uma categoria que também passa pelos mesmos problemas que os motofretistas, mas o Sin-
dimotoSP correu atrás e conseguiu junto ao sindicato patronal, aumento real no salário do ciclista, 
que era de R$ R$ 864,00 e agora passa a R$ 1.080,00. Somando com o dissídio de 2014, a total 
chega a 34%. O funcionário que exerce funções administrativa nas empresas de motofrete também 
tiveram reajuste do salário, que passa dos R$ 1.049,76 para R$ 1.091,75.

Editorial
Este ano já vai tarde, aliás, muito tarde se levarmos em conta o que vem em 2016.  

Até agora, só vimos a ponta de um grande iceberg que demorou, inclusive, para aparecer.  
E já que é para enfrentar crise ano que vem, que venha logo. Mas não podemos deixar de fa-
lar que 2015 foi só problemas e dificuldades. Foi também de muito trabalho, principalmente 
para o SindimotoSP, nosso parceiro, tanto que resolvemos homenageá-lo com uma edição 
especial contando parte dos feitos, vitórias e conquistas de causas perdidas, como o paga-
mento da periculosidade, por exemplo. Aproveitamos nesse breve espaço de nossa última 
edição desse ano para desejar boas festas e um feliz 2016 com saúde e prosperidade. Agra-
decemos também nossos colaboradores, anunciantes e, principalmente você, nosso leitor.
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SindimotoSP e Sinhores fecham Convenção 
Coletiva 2015/2016 do Setor Delivery

O salário passou de R$ 856,65 para  
R$ 936,40. O pagamento por hora trabalha-
da ficou em R$ 4,01. Já a estimativa de es-
timativa de gorjeta saltou para R$ 150,96, o 
vale-refeição subiu para R$ 14,21, o convê-
nio médico para R$ 87,45, o aluguel mensal 
da moto para R$ 371,87 com acréscimo de 
mais R$ 1,32 por entrega. Vale ressaltar que 

o aluguel da moto para 
horista também foi re-
ajustado para R$ 12,40 
somados com mais 
R$ 1,32 por entrega. O seguro de vida conti-
nua gratuito para o motociclista. Quem paga 
é o empresário ou contratante do serviço  
de entrega.

Os dois sindicatos chegaram a um acordo e fecharam os novos valores que já 
estão sendo divulgados. Valor do reajuste ficou em 9,31%. 

Índice dado ao delivery ficou acima da inflação.

SINDIMOTOSP

a Convenção Coletiva 2014/2015 do setor 
delivery (entrega de refeições, lanches, pizzas 
etc) teve reajuste de 7% que ainda está vigoran-
do. A nova Convenção Coletiva 2015/2016 já está 
sendo negociada e, em breve terá os valores rea-
justados. Abaixo, os valores são correspondentes 
ao período 2014/2015 ao trabalhador que exer-
ce a atividade como mensalista trabalhando 220 
horas por mês.

setor de jornal e revistas tem valores em vigên-
cia até 31/07/2015. Os novos valores para à Conven-
ção Coletiva 2015/2016 já estão sendo negociados.

simpi

Salário R$ 1.196,00
Aluguel da moto R$ 640,82
Periculosidade R$ 358,89
Cesta-básica R$ 71,54
VR R$ 17,99
Convênio médico Grátis para o trabalhador*
Convênio odontológico Grátis para o trabalhador*
TOTAL GERAL R$ 2.285,24

Descrição 2014 / 2015
Piso R$ 852,00  -  200 Horas
Periculosidade R$ 255,60
Aluguel da Moto R$ 614,90 

(até 200 km por dia, média 26 dias)
VR R$ 234,00
Cesta Básica R$ 45,00
Total Salário R$ 2.001,50

Descrição 2015 / 2016
Piso R$ 856,65
Periculosidade R$ 256,99
Aluguel da Moto R$ 340,20
VR 286,00*
Total Salário R$ 1.739.84
*Média de 22 dias trabalhados. Valor diário: R$ 13,00. 

  Apenas para quem trabalha no mínimo 4 horas por dia

SindimotoSP fecha com Sedersp Convenção Coletiva 
2015 - 2017 / Setor Dia. Reajuste, somados os últimos 
12 meses, chega a 42% de aumento real no salário do 

motociclista profissional. 
Somando o reajuste de 8% em 2014, mais 30% da periculosidade 
no fim de outubro do mesmo ano e mais os 4% de 2015, o salário 

do trabalhador saltou de RS 1.080,00 para R$ 1.460,00. No período 
de 1 ano, foi o maior aumento dado a uma categoria profissional 

no Brasil, chegando a quase 90% em cinco anos de luta do 
SindimotoSP. Periculosidade também soma-se ao total.

Em tempos de crise e com os empresários não querendo dar nenhum aumento devido o fato de 
perderem a luta contra o sindicato na aprovação da periculosidade, o SindimotoSP consegue mais 
um reajuste no piso e benefícios e oficializa pagamento de periculosidade na Convenção Coletiva. 
Em 12 meses, salário do motociclista sobe 42%. Nenhuma categoria profissional teve esse aumen-
to real em tão pouco tempo.

Salário do motociclista profissional subiu 88,65% em 5 anos.
Confira na tabela abaixo.

* Referência Piso Mínimo da tabela acima.
** Valor mínimo para trabalhador esporádico. Não entra na soma do salário mensal CLT.

desCrição  2014 / 2015  2015 / 2017

ano   Valor Piso  aumento %

Piso   R$ 1.080,00  R$ 1.123,20
Adicional Periculosidade * R$ 324,00  R$ 336,96
Aluguel da Moto R$ 502,15  R$ 522,23
VR   R$ 242,00  R$ 264,00
Cesta Básica  R$ 55,00  R$ 60,00
Ponto **  R$ 7,29   R$ 7,58
Total Salário  R$ 2.210,44  R$ 2.306,39

2010   R$ 774,00  6,00
2011   R$ 835,92  8,00
2012   R$ 900,00  7,66
2013   R$ 1.000,00  11,11
2014   R$ 1.080,00 (+324) 8 (+30)
2015   R$ 1.123,20 (+336,96) 4 (+30)
Total Piso 2015  R$ 1.460,16  Total: 88,65%

Em termos de aumento salarial e manutenção de benefícios, 
assim como outros que foram inclusos, qualidade de vida do 

motociclista profissional melhorou em 2015



Anota aí.
Quem trabalha
com a moto tem que ter
placa vermelha.

Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

www.bancodopovo.sp.gov.br
0,35% ao mês em até 24 vezes
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Periculosidade foi conquistada e mantida para os
trabalhadores através de Portaria Federal

Em reunião com o 
Governador Geraldo Alckmin, 

SindimotoSP reivindica 
regulamentação da categoria 

em todo Estado.

Depois de sancionada a Lei Federal 12997 em 
18/06/2014, empresários que não concordaram 
com o pagamento do benefício, entraram com li-
minares na justiça para não pagar aos trabalhado-
res esse direito. O SindimotoSP entrou na questão 
e conseguiu junto aos setores que negocia con-
venções coletivas, garantir o pagamento através 
de Aditivos nas Convenções Coletivas,  mesmo 
antes da publicação da Portaria nº 5 publicada em 
8 de janeiro de 2015, do Ministério do Trabalho e 

Insistimos e conseguimos mais de 4 mil vagas 
rotativas exclusivas para motos com placa 

vermelha na cidade de São Paulo

bolsão avenida Paulista: Al. Min. Rocha Azevedo, 51 / R. 
Pamplona, 684 /  R. Manoel da Nóbrega x Av. Brig. Luiz Antonio.
bolsão região Central: R. Líbero Badaró, 400 / R. Dr. Bráulio 
Gomes, 163 /  R. Boa Vista, 116.
bolsão avenida brigadeiro Faria lima: R. Manduri, 82 / R. 
Grécia x Av. Brig. Faria Lima / R. Tucumã, 74.
bolsão avenida eng. luiz Carlos berrini: Praça Oswaldo 
Mauricio Varela x  R. Alcides Lourenço da Rocha / R. José Ota-
viano Soares x Av. Eng. Luiz Carlos Berrini  / R. Heinrich Hertz x 
Av. Eng. Luiz Carlos Berrini.

Motofretistas tem junto ao BPP 
linha de crédito especial para 

compra de motos novas

Regulamentação no interior do Estado de São Paulo 
não passa despercebida e começou por Sorocaba

Para isso, o SindimotoSP esteve em seminários organizados pelo DetranSP, participou de fó-
runs e encontros importantes  sempre destacando a importância da padronização do motofrete 
em âmbito estadual.

A primeira cidade a receber as informações essenciais para a regulamentação municipal foi 
Sorocaba. 

Devido a gestão firme e 
consistente, o SindimotoSP 
conseguiu junto ao Governo 
Estadual de São Paulo - Ban-
co do Povo Paulista (BPP), li-
nha de crédito especial com 
as menores taxas de juros do 
Brasil destinada exclusiva-
mente ao financiamento de 
motos cargo e equipamentos 
para adaptação dos veículos 

de acordo com regulamentação do Departamento Nacional de Trân-
sito (Denatran). Através de sugestão do sindicato, a documentação e 
consertos gerais também foram incluídos no empréstimo.

A linha de crédito conseguida chegou aos R$ 6,5 mil com prazo de 
pagamento de até 24 meses e taxa de juros de 0,5% ao mês. Para conse-
guir o financiamento, através da gestão do SindimotoSP.

Emprego através da, a garantia dos 30% de pericu-
losidade no holerite do trabalhador.

O benefício, assim, estava garantido para os se-
tores Delivery (assinado como o Sinhores – sindi-
cato do Setor Delivery) e Jornais/Revista (Sedijore 
– sindicato do Setor Jornais e Revistas).

Outras liminares que mantém o não pagamen-
to ao trabalhador de motocicleta, está para cair a 
qualquer momento devido insistência do Sindimo-
toSP junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

SindimotoSP fecha o ano com grandes conquistas e boas perspectivas para 2016

sindimotosP fez gestão constante junto ao ministério do 
trabalho e emprego, na época comandada por manoel 
dias, para que o motociclista profissional recebesse o 
benefício.

Redução dos acidentes e mortes

Tornar um profisional respeitado

Melhorias nos ganhos salariais

Trafegar com respeito ao 
demais veículos

Organização da categoria

Incentivos a crêditos e 
financiamentos

inCentiVos Para
o trabalHador

Linha de financiamento especial

Isenção da taxa no Inmetro

Curso 30 Horas gratuito

Isenção de impostos

Campanhas educativas

beneFíCios ConCedidos 
Pelo GoVerno estadual 
Para aCelerar  a 
reGulamentação nas 
Cidades. 

 
SindimotoSP defende direitos dos 

motociclistas profissionais em 
Brasília na reunião com José Lopes 

Feijóo - secretário Especial do 
Trabalho / Ministério do Trabalho 

e Previdência Social

Democracia Sindical é tema de seminário que reuniu
autoridades do Ministério Público do Trabalho
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Dentro da agenda positiva que o sindicato tem 
buscado junto aos poderes públicos, o presidente 
Gilberto Almeida dos Santos (Gil) e Daniel Annen-
berg, diretor-presidente do Detran de São Pau-
lo, estiveram em Brasília para uma reunião com o  

Dr Alberto Angerami, presidente do Contran e di-
retor Geral do Denatran. Todos reconhecem que a 
regulamentação e padronização da categoria, aju-
dariam na diminuição de acidentes e valorização 
do setor.

SindimotoSP e DetranSP reúnem-se com o Contran em Brasília
as reiVindiCações Foram:
1. Curso 30 Horas na modalidade EAD.
2. Fim das aulas práticas do Curso 30 Horas.
3. Permissão de transportar familiares no trajeto ida 
/ volta do trabalho
4. Normatização de motofaixas.
5. Sinalização de faixas de segurança entre os corre-
dores de moto.
5. Benefícios para a regulamentação conforme Lei 
Federal 12009 e Resoluções do Contran.
6. Implantação do Programa de Proteção ao Motoci-
clista (PPM).
7. Aumento do limite de pontuação de 20 para 40 
pontos para o motociclista profissional.
8. Cursos de 30 horas gratuitos pelo Funset.
9. Redução do valor de DPVAT para os motociclistas 
profissionais.

Simosasco e Sedersp fecham 
Convenção Coletiva

na sede do SindimotoSP

SindimotoSP reúne-se com GTT municipal Pela unicidade sindical nacional 
dos sindicatos de motofrete

O sonho do SindimotoSP era antigo, já havia sido pensado 
em tempos passados e discutido em diversas reuniões, mas, foi 
nesse ano que está terminando que o sindicato recebeu em sua 
sede, em São Paulo, representantes de vários estados brasileiros 
para discutir o projeto que tornou-se realidade com a Federação 
Nacional que reúne sindicatos de motofrete de todo Brasil.

Os assuntos que receberão atenção especial são: regulamen-
tação do motofrete em âmbito federal, qualificação profissional 
dos motofretistas e mototaxistas, diminuição de acidentes en-
volvendo profissionais do setor, linha de financiamento fede-
ral com juros menores, isenção de impostos federais - como já 
acontece no setor de táxis, campanhas educativas e implanta-
ção do Programa de Proteção ao Motociclista – PPM, em todo 
Brasil.

Cada presidente de sindicato também representa as princi-
pais centrais sindicais: UGT, CUT, CSB, NCST, Força Sindical e CTB.

O Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) foi criado a par-
tir da manifestação pacífica que o sindicato promoveu 
contra o fim dos bolsões e motofaixas na cidade de São 
Paulo e produzirá contribuições para aprimorar a regula-
mentação da atividade econômica de motofrete.

Na reunião foram discutidos os seguintes assuntos: 
implantação do PPM (Programa de Proteção ao Moto-
ciclista); bolsões de estacionamento para motofretistas; 
criação e sinalização de corredores virtuais; fiscalização 
regular nas empresas clandestinas e campanha educati-
vas e de orientação para o setor.

8 mil motociclistas foram as ruas e mostraram 
para a prefeitura que não são invisíveis.

Milhares de motociclistas mostraram para a 
Prefeitura de São Paulo que não são invisíveis 

numa das maiores manifestações do Sindimotosp. 
Motofretistas e motociclistas uniram forças e, 

juntos, entregaram novamente documentos  com 
as mesmas reivindicações anteriores para que seja  

implantado de imediato  políticas públicas para 
quem circula de moto na cidade. Ato começou às 

15 horas e terminou às 20 hs.

Diretores Gerson Cunha, 

Celso Oliveira e Nego Gerson 

também falaram sobre suas 

indignações com o descaso 

da prefeitura.

SindimotoSP fecha o ano com grandes conquistas e boas perspectivas para 2016
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Seguro DPVAT: dispense a
ajuda de intermediários

A Seguradora Líder-DPVAT termina o ano dan-
do um lembrete a você: o pedido de indeniza-
ção do seguro deve ser realizado, gratuitamente, 
em um ponto oficial de atendimento. A preo-
cupação da Seguradora é justificada pela ação 
de intermediários, ou dos despachantes, que se 
passam por amigos das vítimas ou de seus be-
neficiários e acabam ficando com boa parte das 
indenizações. Em alguns casos, para solicitar o 
pedido do benefício, estes agentes cobram 30% 
do valor da indenização, quando na verdade fa-
zer essa solicitação é um procedimento inteira-
mente gratuito.  

Criado em 1974, o Seguro DPVAT indeniza to-
das as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, 
sem necessidade de apuração da culpa, seja mo-
torista, passageiro ou pedestre. O Seguro DPVAT 
oferece cobertura para três naturezas de danos: 
morte (R$ 13.500), invalidez permanente (até 
R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas 
e hospitalares (até R$ 2.700). A indenização é 
paga em até 30 (trinta) dias após a entrega da 
documentação completa.

Para solicitar a indenização do Seguro DPVAT 
basta seguir três passos:

1 - Escolher um ponto oficial de atendimento. 
A listagem completa por cidade pode ser aces-
sada pelo site www.dpvatsegurodotransito.com.
br ou pelo telefone 0800 022 1204. Lembre-se: 
as agências próprias dos Correios também rece-
bem gratuitamente pedidos de indenização do 
Seguro DPVAT.

2 – Reunir a documentação necessária de 
acordo com a cobertura – morte, invalidez per-
manente ou reembolso de despesas médicas e 
hospitalares.

3 – Preencher o pedido de indenização em 
um ponto oficial de atendimento e entregar a 
documentação.

O pedido vai gerar um número de protocolo, 
que pode ser utilizado para acompanhar o pro-
cesso tanto no site, quanto no SAC, que funcio-
na 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Os recursos do Seguro DPVAT são financiados 
pelos proprietários de veículos, por meio de pa-
gamento anual. Do total arrecadado, 45% são 
repassados ao Ministério da Saúde (SUS), para 
custeio do atendimento médico-hospitalar às ví-
timas de acidentes de trânsito em todo País. 5% 
são repassados ao Ministério das Cidades, para 
aplicação exclusiva em programas destinados à 
prevenção de acidentes de trânsito.

Os demais 50% dos recursos são voltados 
para o pagamento das indenizações, constitui-
ções de provisões técnicas – característica ine-
rente à atividade seguradora – e despesas com 
administração. A gestão do Seguro DPVAT é uma 
das mais eficientes do País, custando cerca de 
4% dos recursos, e que o lucro é limitado por lei 
a 2% antes dos impostos.

serViço
Site DPVAT:  www.dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT – 0800 022 12 04 - Todos os dias 
da semana, 24h por dia






