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SindimotoSP fecha ano com saldo otimista, grandes conquistas para 
os trabalhadores motociclistas e com a certeza de dever cumprido

Presidente Gil é contra fim das motos nos corredores de carro

De janeiro a dezembro foram inúmeras reuniões com autoridades públicas municipais, estaduais e federais, além de empresários do setor de motofrete que resultaram no 
impedimento da aprovação da lei que proibiria garupa na capital ou uso de colete com identificação da placa da moto,  4 Convenções Coletivas assinadas com média de 9% 

de aumento real acima da inflação, manutenção de direitos trabalhistas, parceria com o Banco do Povo Paulista que renderá prestações mais baixas para financiamento de motos 
padrão motofrete, denúncia de irregularidades nas empresas de aplicativo de motofrete, entre outras situações em que o sindicato mostrou força e união com à categoria. 

E, em Audiência Pública, reivindica direitos para motociclistas para uma comissão especial formada por 
deputados federais, especialistas de trânsito, sindicatos ligados ao transporte, entre outros, que em São 
Paulo debateram alterações no Código de Trânsito Brasileiro.  A primeira audiência aconteceu na Bahia, na 
Assembleia Legislativa Estadual, a segunda foi no auditório da OAB do Rio de Janeiro. Agora, segundo parla-
mentares que estão a frente do PL 8504, março é o mês previsto para encerramento de envio de sugestões 
e definição das mudanças.

(11) 3090.9291
  

MOTOCICLISTA PROFISSIONAL... 
DESEJAMOS A VOCÊ E SUA FAMÍLIA 
UM NATAL DE PAZ E ALEGRIA, BEM 
COMO UM ANO NOVO DE TRABALHO, 
SAÚDE, FELICIDADES E PROSPERIDADE. 

São os votos de toda equipe do
Jornal A Voz do Motoboy
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Manifestação contra o descaso da prefeitura de SP.

Motociclistas fazem valer seus 
direitos no Ministério do Trabalho e 
Emprego 

Motociclistas da LOGGI fecham 
Marginal Pinheiros em ato pacífico 

Motociclistas mostram
força e união.

Descaso da prefeitura de SP para 
quem anda de moto gerou grande 
protesto

Indústria da multa e falta de políticas 
públicas determinaram ação do 
SindimotoSP em grande ato pacífico.

Em Brasília Presidente Gil defende que a 
periculosidade é um direito de todo trabalhador 
que exerce suas funções com motocicleta.

SindimotoSP entrega ofício documental ao 
Deputado Federal Cacá Leão, reivindicando 
permanência das motos entre os corredores de carro
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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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Editorial

Enfim chegamos a mais um fim de ano. Como será, ainda em 2016, os últimos dias é um grande 
ponto de interrogação diante de tanta delação, crises institucionais, vendas em baixa, faltas de pers-
pectivas, entre outras situações que o brasileiro não merece, assim como os motociclistas profissio-
nais, que tiveram durante os meses vários tipos de problemas e dificuldades. O que nos resta, diante 
de tanto disse me disse, é aguardar e esperar que 2017 seja diferente, mais iluminado e que, cada 
um que anda transgredindo leis pague seu débito. Também aguardamos, da parte dos governantes 
políticas públicas que melhorem à vida dos motociclistas profissionais, bem como empresários, prin-
cipalmente de aplicativos, que se sensibilizem com as dificuldades dos “motocas” nas ruas e paguem 
o que é justo. Queremos aqui parabenizar o SindimotoSP que lutou com unhas e dentes no decorrer 
dos meses que ficaram para trás na defesa dos direitos dos motofretistas. Também agradecemos 
nossos parceiros, apoiadores, anunciantes e você, leitor, que nos acompanham há muitos anos.

Feliz natal e um ano novo de saúde, trabalho e disposição, além de mais “dinheiro no bolso”, é claro.

Presidente Gil é contra fim das 
motos nos corredores de carro

A Comissão Especial que analisa 
alterações no Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), através do Projeto de 
Lei 8085/14, promoveu mais uma 
Audiência Pública, dessa vez em São 
Paulo - no dia 12/12/2016, para dis-
cutir o assunto. Polêmico, o projeto 
quer atualizar o Código, tirar ou in-
cluir mudanças como a proibição de 
motos nos corredores de carro e rea-
lizar mudanças. 

O presidente do SindimotoSP Gil 
defendeu a permanência do direito 
dos motociclistas trafegarem pelos 
corredores de automóveis. Disse 
também que a medida, se aprovada, 
extinguirá com a profissão de mo-
tociclista profissional, deixando mi-
lhões de desempregados pelo país. 
O sindicalista ainda sugere que as 
políticas públicas para motociclistas 
não sejam de exclusão, como fez o 

Quem desejar dar sua opinião sobre 
o assunto pode enviar email para 

ce.alteracodigodetransito@camara.leg.br ou 
entrar em contato com os deputados federais:

CACÁ LEÃO - PP/BA 
Presidente da Comissão Especial

Telefone:   (61) 3215-5320 
E-mail:   dep.cacaleao@camara.leg.br  

Endereço: Praça dos Três Poderes 
Câmara dos Deputados - Gabinete: 320 

Anexo: 470.160-900 - Brasília - DF

SÉRGIO BRITO - PSD/BA
Relator da Comissão Especial do PL 8085/14

Telefone:   (61) 3215-5638 
E-mail:   dep.sergiobrito@camara.leg.br 

Endereço: Praça dos Três Poderes 
Câmara dos Deputados - Gabinete: 638 

Anexo: 470.160-900 - Brasília - DF

HUGO LEAL - PSB/RJ 
Organizador da audiência pública

Telefone:   (61) 3215-5631 
E-mail:   dep.hugoleal@camara.leg.br 

Endereço: Praça dos Três Poderes 
Câmara dos Deputados - Gabinete: 631 

Anexo: 470.160-900 - Brasília - DF

Uma comissão especial formada por deputados 
federais, especialistas de trânsito, sindicatos ligados 
ao transporte, entre outros, debatem em todo Brasil 

alterações no Código de Trânsito Brasileiro.

prefeito Fernando Haddad em São Paulo, que prio-
rizou pedestres e ciclistas, deixando os motociclis-
tas fora das intervenções de mobilidade urbana 
que criou para à capital. Na ocasião do seu discurso 
para mais de 200 pessoas entre autoridades públi-
cas, militares, especialistas, sindicalistas e outros, 
Gil reivindicou a volta das motofaixas, campanhas 
educativas para o setor de duas rodas etc.

A comissão especial formada por deputados fe-
derais pretende discutir o texto mais vezes até mar-
ço, quando o relatório final deve ser apresentado.
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Mesmo sendo tempos difíceis, o presidente Gil encerra o período com grandes vitórias, ampliação e preservação dos direitos trabalhistas, duas grandes manifestações pacíficas 
que mostraram a força da categoria, além de outras conquistas em ano que já vai se encerrando e aproximando 2017 com novas expectativas e planos. Mesmo que 2016 tenha 

sido de crises financeiras e institucionais, o SindimotoSP, que tem Gilberto Almeida dos Santos, o Gil como presidente, agiu, trabalhou e conseguiu grandes feitos.

SindimotoSP fecha ano com saldo otimista

Em janeiro, o Projeto de Lei do Deputado Estadual 
Jooji Hato que proibiria garupa no estado foi vetado 
pelo Governador Geraldo Alckmin depois de intenso 
esforço do SindimotoSP para derrubar a medida. “Não 
houve trégua nem poupamos esforços para derrubar 
esse PL arbitrário”, disse Gil na ocasião.

Em setembro, SindimotoSP e Banco do Povo 
Paulista firmaram parcerias para trocar experiências e 
melhorar o empréstimo para motoboy que o Banco 
do Povo Paulista dá ao profissional do motofrete.

No mês de outubro, o SindimotoSP esteve em 
reunião com Ministro da Defesa para defender os 
direitos trabalhistas. Na ocasião, o presidente Gil 
representou motociclistas profissionais de São Paulo.

Em maio, representando os motociclistas 
profissionais do Estado de São Paulo, o presidente 
Gil, esteve em Audiência Pública no Senado Federal, 
em Brasília, e defendeu a manutenção da Lei Federal 
12009, que regulamentou o motofrete em todo 
Brasil. Na ocasião, ainda reivindicou aposentadoria 
especial para a categoria que já recebe o benefício 
da periculosidade. Ainda nesse mês, o sindicalista 
participou do IV Congresso Internacional de Direito 
Sindical no Ceará, a convite do Ministério Público do 
Trabalho do Ceará, que discutiu o movimento sindical.

Já em março, o sindicato esteve com Alexandre de 
Moraes, na época secretário de Segurança Pública 
de São Paulo, sugerindo soluções para segurança e 
qualificação do setor para que houvesse melhorias 
nos serviços prestados, o que de fato aconteceu, e 
mais segurança para o trabalhador no exercício da 
profissão.

Em agosto, outra reunião com o Governador 
Alckmin no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo 
estadual paulista, serviu para que o SindimotoSP 
reivindicasse políticas públicas e apresentasse uma 
série de reivindicações que estão sob análise do 
governo estadual, que pode resultar em isenções de 
impostos, por exemplo, na compra de motos zero, 
porém.

No oitavo mês deste ano, o SindimotoSP 
realizou uma grande manifestação com pico de 10 
mil motociclistas contra a prefeitura de São Paulo 
por falta de políticas públicas para motocicletas. O 
prefeito Haddad, em uma ação autoritária, segundo 
o sindicato, desativou as motofaixas e os bolsões 
de estacionamento para criação de ciclofaixas e 
ainda criou a Indústria da Multa específica para 
motociclistas com compra de radares pistolas 
e “varal de radar” na Marginal Pinheiros. O ato 
pacífico que saiu da sede do sindicato percorreu 
ruas de São Paulo até chegar ao escritório da 
Presidência da República na Avenida Paulista, onde 
um ofício documental contendo as reivindicações 
dos motociclistas foi entregue ao representante do 
governo federal de Michel Temer. A manifestação 
rendeu reuniões em Brasília.

Novembro também ficou na história do setor 
de motofrete pelo fato do SindimotoSP realizar a 
primeira grande manifestação contra uma empresa 
de aplicativo de motofrete, a Loggi, por precarizar as 
relações trabalhistas da categoria. A intervenção do 
sindicato durante dois dias no galpão da empresa 
resultou em uma audiência no Ministério Público 
do Trabalho e outra no Ministério do Trabalho e 
Emprego.

Ainda em novembro, aconteceu na Secretaria 
de Inspeção do Trabalho – Departamento de 
Segurança e Saúde no Trabalho (DSST/SIT) / 
Coordenação-Geral de Normatização e Programas 
do Ministério do Trabalho, uma reunião que 
contou com o SindimotoSP. Governo Federal e 
empresários querem novo texto para pagamento 
da periculosidade. O presidente Gil é contra e disse 
que a Lei Federal 12997 é clara e deve ser cumprida, 
ou seja, todo trabalhador que exerce atividade 
remunerada com motocicleta e tem registro em 
carteira, deve receber o benefício. Para alterar a lei, 
conforme desejo dos empresários, seria necessário 
recorrer ao Congresso Nacional.

PALAVRA DO PRESIDEnTE

Companheiros motociclistas profissionais, 
chegamos ao fim de mais um ano. Não sem lutas 
ou descanso, mas com vitórias que mostraram 
às autoridades públicas e empresários quem 
somos, o que queremos e onde desejamos 
chegar. Sabemos de nossos deveres, obrigações, 
responsabilidades e o que representamos 
para a economia brasileira, portanto, apenas 
exigimos respeito. creio que essa é a palavra de 
ordem que tanto buscamos nesse 2016 que já 
vai ficando para trás. Em 2017, todos precisam 
entender que mediante esse discurso, nossas 
vozes precisam ser ouvidas, afinal de contas, 
muitas vezes é nosso sangue que fica nas ruas 
entre uma entrega e outra. As autoridades eleitas 
pelos nossos votos, trabalhadores do setor de 
duas rodas, precisam se conscientizar e promover 
políticas públicas que venham de encontro as 
nossas necessidade. Empresários, sejam de 
aplicativos ou convencionais também precisam 
entender que nós somos a parte mais frágil nessa 
relação profissional, afinal de contas, em caso de 
acidentes, nós é que sentimos na pele, de fato, 
as consequências. É preciso esforço conjunto, 
políticas públicas decentes para motociclistas e 
um repensar por parte da sociedade a importância 
do nosso serviço. Aproveito o espaço cedido 
pelo Jornal A Voz do Motoboy para agradecer os 
parceiros, apoiadores, companheiros sindicalistas 
e todos que torcem por um motofrete justo, forte 
e democrático. Também deixo aqui um desejo de 
feliz natal a todos, um ano de trabalho e saúde.

Em fevereiro, no sentido de melhorar a vida dos 
motociclistas profissionais, ele esteve com o então 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego 
de São Paulo (DRT) - Dr Luiz Claudio Marcolino, 
reivindicando a formalização das empresas de 
aplicativos que atuavam no setor de motofrete. 
Denúncias de irregularidades e precarização de 
direitos trabalhistas fizeram com que a DRT começasse 
fiscalização.

Em junho, o SindimotoSP compôs mesa e 
defendeu políticas públicas para o setor de duas rodas 
na oficialização da Frente Parlamentar dos veículos 
sobre duas rodas, organizada pelos deputados 
estaduais de São Paulo. Propostas foram passadas 
aos parlamentares que estão estudando formas de 
implementação de leis que melhorem a vida dos 
motociclistas profissionais.

SindimotoSP e Sedersp
Convenção Coletiva setor Dia 2016 – 2018 

(entrega de pequenos objetos ou mercadorias, 
remédios, documentos e similares)

SindimotoSP e Sinhores
Convenção Coletiva setor Delivery 2016 – 2017 

(entrega de lanches, pizzas, refeições e 
similares)

SindimotoSP e Sedijore
Convenção Coletiva setor Jornais e Revistas  
2016 – 2017  (entrega  de jornais e revistas)

SindimotoSP e Simpi 
Convenção Coletiva setor 
Diferenciado 2016 – 2017  

(indústria artesanal)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.213,05
PERICULOSIDADE 363,91
POnTO 8,19
ALUGUEL DA MOTO 564,00
VR 14,00
CESTA BÁSICA  64,00
EXCEDEnTE ALUGUEL DE 
MOTO ATÉ 2.520 KM

0,24
(POR KM EXCEDEnTE)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.025,36 (mês)
4,67 (hora)

PERICULOSIDADE 307,61 (mês) / 1,40 (hora)
ALUGUEL DA MOTO 407,20 (mês) 

+ 1,62 (por entrega)
13,58 (hora) 
+ 1,62 (por entrega)

VR 15,56 (+ de 4 horas)

CICLISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.166,40
ALUGUEL DA BIKE 380,16
EXCEDEnTE ALUGUEL 
DA BIKE ATÉ 1.761 KM

0,21
(POR KM EXCEDEnTE)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.315,93
PERICULOSIDADE 394,78 (piso mínimo)
POnTO 10,06
ALUGUEL DA MOTO 704,90
VR 22,50
CESTA BÁSICA 90,00
EXCEDEnTE ALUGUEL DE 
MOTO ATÉ 2.520 KM

0,24
(POR KM EXCEDEnTE)

CICLISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.188,00
ALUGUEL DA BIKE 9,35 (diária)
VR 22,50
CESTA BÁSICA 90,00

CICLISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 968,24 (mês)
4,41 (hora)

ALUGUEL DA BIKE 271,47 (mensal) 
+ 1,62 (por entrega)  
13,58 (hora)
+ 1,62 (por entrega)

VR 15,56 (+ de 4 horas)

MOTOFRETISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.137,40 (mês)
5,17 (hora)

PERICULOSIDADE 341,22
ALUGUEL DA MOTO 7,00 (dia) (Até 30 km) 

Acima desse KM 0,15

VR 15,56 (+ de 4 horas)

CICLISTA
DESCRIÇÃO Valores em R$

PISO MÍnIMO 1.034,00 (mês)
4,70 (hora)

ALUGUEL DA BIKE 5,29 (por dia)
CESTA BÁSICA 60,00
VR 13,00 (200 ou 220 horas)

8,00 (150 ou 180 horas)

As Convenções Coletivas assinadas com os sindicatos dos setores Dia, Delivery, Jornal / Revista e Diferenciado melhoraram a vida dos motociclistas 
profissionais, garantiram direitos, aumentaram renda do trabalhador que tem salário maior do que dezenas de categorias profissionais do Estado de São Paulo.

Gilberto 
Almeida dos 
Santos (Gil)

Presidente do 
SindimotoSP
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TERMO DE ADESÃO - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO
NOME

NOME MÃE
NASC  _____/_____/_____ESTADO CIVIL

PARENTESCO

ENDEREÇO
CPFCEP

(11) 3285.5200

al

manut.)

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

VALOR MENSAL PER
 CAPITA = R$ 17,90

(MESMO VALOR PARA TITULARES, 
 DEPENDENTES E AGREGADOS)

CONSEGUIMOS LIBERAÇÃO DAS CARÊNCIAS*.
APROVEITEM E COLOQUEM SEUS FAMILIARES.
 PREENCHAM A FICHA DE ADESÃO NO VERSO

            E ENTREGUEM NO RH !

* PROMOÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SEM REAJUSTE
    36 MESES !

ATENDIMENTO NACIONAL

Com a manutenção preventiva, motociclistas podem evitar sustos

Desespero no trânsito causa distúrbio orgânico e comportamental

A prevenção é uma das melhores maneiras de 
evitar problemas, principalmente quando diz res-
peito à segurança. No trânsito,  os motoboys pre-
cisam se cercar de cuidados para não sofrerem 
acidentes e avarias inesperadas em suas motoci-
cletas. Por isso, a manutenção preventiva é uma 
das principais formas de garantir mais tranquilida-
de durante a condução.

Além de levar suas motocicletas periodicamen-
te ao mecânico para avaliar se há problemas que 
precisam ser ajustados, os motoboys devem estar 
atentos a possíveis ruídos fora do comum para fa-
cilitar a identificação de falhas pelo especialista. 
Dessa forma, com a revisão constante, o tempo de 
reparo acaba sendo menor e reduz a chance de o 
veículo dar defeito inesperadamente.

O condutor precisa ficar de olho também na lu-
brificação das correntes e do motor, muitas vezes 
deixados de lado, sem revisão frequente. No caso 
das correntes, a cada mil quilômetros rodados os 
motociclistas devem checar se há folga e verificar 
no manual do veículo os centímetros tolerados 
para circular sem sustos.

A irritabilidade é o primeiro sintoma manifesto e é quase sempre uma 
resposta excessiva a esse estímulo de ansiedade no trânsito. É na realida-
de uma resposta dos sentimentos do indivíduo. Manifesta-se com maior 
ou menor intensidade dependendo da formação, caráter, personalidade e 
uma série de outros fatores externos e internos. A complexidade do orga-
nismo humano muitas vezes leva a um desequilíbrio que pode ser notado 
não só pelo indivíduo como por aqueles que estão ao redor. O aumento 

A conservação dos freios, faróis e estado dos 
pneus também merece atenção contínua dos 
proprietários, já que o último, por exemplo, pode 
causar dificuldades na pilotagem se as rodas não 
estiverem infladas corretamente. É importante 
não ligar a motocicleta sem se certificar de que 
os faróis estão desligados, poupando a bateria e 
aumentando sua vida útil. Com esses cuidados, 
é possível ganhar segurança e ainda economi-
zar com gastos inesperados, consequentemente 
mais caros, na maioria das vezes.

Para finalizar, nunca é demais lembrar que o 
motociclista, seja a trabalho ou a lazer, sempre 
deve usar os equipamentos de segurança: capa-
cete, jaqueta, calças, luvas e botas. Em caso de 
queda, a vestimenta adequada ajuda a amenizar 
as lesões.

 
 Você sabia que, 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 acessa-

do potencial elétrico nas pessoas pode ocasionar perturbações nas fun-
ções dos neurotransmissores, por exemplo, e isso ser notado. Sabemos 
que torres de celular, antenas de TV e altos níveis de poluição eletro-
magnética na atmosfera provocam aumento do potencial bioelétrico 
que é capaz de provocar alterações nas ligações neuronais e baixa pro-
dução de serotonina. Esta substância é além de sedativa e calmante, é 
aquela capaz de elevar o humor e produzir sensação de bem estar. Na 
lentidão e no engarrafamento do trânsito com estresse físico, psicoló-
gico, social, com desvitalização bioenergética, perde-se o controle dos 
impulsos, ocorre queda da serotonina que por sua vez reduz os neuro-
transmissores controladores do comportamento explosivo (diz-se que 
o indivíduo está com pavio curto).

Outros fatores psicológicos e psiquiátricos como compulsão, trans-
torno explosivo intermitente (TEI), sociopatias, transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC), depressão, ansiedade, problemas afetivos, agressi-
vidade e outros têm baixa produção da serotonina. É essa serotonina 
elevada que nos mantém alegres, bem humorados, tolerantes e em 
equilíbrio. É na realidade um dos mais importantes neurotransmisso-
res. A perda do controle significa que o nível de serotonina está baixo, 
podemos aí reagir com distúrbios de comportamento dependendo da-
queles fatores psicológicos e psiquiátricos e outros fatores pessoais. 
Podemos chegar à impulsividade, agressividade e a violência verbal, 
gestual e física. O que, aliás, é hoje muito comum no nosso trânsito. 
O distúrbio de comportamento pode manifestar-se também com ne-
gligência e imprudência como produto da agressividade. Dar fechada, 
jogar farol alto, colar na trazeira e por aí vai.Tudo isso causa no moto-
rista envolvido nesse trânsito louco das grandes cidades, exacerbação 
do estresse físico, psicológico e social. Nos portadores de um perfil 
potencialmente psiquiátrico, os surtos patológicos afloram e podem 
agravar-se. É uma das causas do Road Rage (fúria no trânsito). Outros 
sinais e sintomas podem ser percebidos como: taquicardia (batimento 
cardíaco acelerado), taquipnéia (frequência respiratória aumentada), 
extrassístoles (batimento cardíaco irregular), elevação da pressão ar-
terial, dor no estômago, enjôo e transpiração excessiva. As que mais 
sofrem são as pessoas tensas, apressadas e ansiosas.

Lembre-se que todos que estão no trânsito são parceiros de infortú-
nio e não inimigos. O autoestímulo, bem como o estímulo de cada um 
que se encontra na lentidão ou no engarrafamento, seja com um sinal 
positivo, com uma palavra de conforto, com uma simples brincadeira, 
uma gentileza serão certamente agentes atenuantes do desgaste físico, 
mental e social que todos estão vivendo. Uma conversa, uma brincadei-
ra, pode aumentar a produção da serotonina e sairmos daquela realida-
de para momentos felizes quando nos ocupamos com outra atividade 
de lazer.

Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior 
é diretor de Comunicação e do Departamento de Medicina de 
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drigues@abramet.org.br / dirceu.rodrigues5@terra.com.br

da pelo site www.seguradoralider.com.br ou pelo 
telefone 0800 022 1204. Lembre-se: as agências 
próprias dos Correios também recebem gratuita-
mente 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 docu-
mentação.

 
O pedido vai gerar um número de protocolo, 

que pode ser utilizado para acompanhar o pro-
cesso tanto no site, quanto no SAC, que funciona 
24 horas por dia, todos os dias da semana.

 
SERVIÇO:
Site DPVAT:  www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04
Todos os dias da semana, 24h por dia




