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Indenizações por morte 
no trânsito atingem 
34 mil casos em 2017

Nova lei do trabalho em vigor já é questionada no STF e 
SindimotoSP pede ao trabalhador motociclista atenção 

redobrada, principalmente em Homologações

Subdivisão da CNH para moto tem parecer 
aprovado em Brasília e  poderá ser criada 

carta A1, A2 e A3 para motociclista

OAB/SP forma Comissão Especial  dos Advogados 
Motociclistas  para defender direitos de 

quem anda de moto na capital

Veja o que muda nas relações trabalhistas com a
aprovação da Lei Federal 13.467, que altera a CLT

Os objetivos estabelecidos foram: criar políticas públicas para a 
regulamentação do segmento de motofrete, que inclui as empresas 

de aplicativos, promover a qualificação e renovação do 
curso 30 horas, criação de mais vagas nos bolsões de 

estacionamento, entre outras demandas

Prefeitura de São Paulo - Mobilidade e Transporte 
e SindimotoSP firmam parceria para incentivar a 

regulamentação do setor de Moto Frete na capital

SindimotoSP e Febramoto no Salão Duas Rodas

Da esquerda para à direita: Celso Oliveira e Gerson Cunha (diretores SindimotoSP), 
Marcus Vinicius Laira (coordenador-Geral de Registro  Sindical da Secretaria de 

Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego), Rodrigo Silva (diretor 
SindimotoSP), Gil  (presidente SindimotoSP e Febramoto), Carlos Lacerda 
(secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego) 

e  Paulo Arsego (ex-presidente da Fundacentro).

O presidente Gil, do SindimotoSP e da Febramoto, encontrou no Salão 
Duas Rodas o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego Carlos Lacerda, o coordenador-Geral de Registro Sindical da 
Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 
Marcos Vinicius Lara e o ex-presidente da Fundacentro Paulo Arsego. Na 
ocasião, o presidente Gil ressaltou para o grupo o papel da Febramoto na 
categoria do motofrete em todo Brasil, além da representatividade da insti-
tuição para os motociclistas profissionais. Ainda no encontro, Gil reiterou a 
importância da Carta Sindical para à Febramoto e as necessidades imedia-
tas de políticas públicas urgentes para o setor de motofrete nacional.
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Participaram da reunião (da direita para à esquerda) Gerson Cunha (diretor SindimotoSP), 
Rodrigo Silva (diretor Institucional SindimotoSP), Gilberto Almeida dos Santos (presidente 

SindimotoSP), José Guilherme (Assessor Institucional - SMT / em pé, no fundo da foto), 
Sergio Avelleda (secretário de Transportes Municipal de São Paulo), 
Pedro Ivo (assessor Jurídico Secretaria - SMT) e Artur Cane (AISA 9).Página 2
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Editorial

Inspeção Veicular pode voltar
para Capital de São Paulo

Prefeitura de São Paulo - Mobilidade e 
Transporte e SindimotoSP firmam parceria 
para incentivar a regulamentação do setor 

de  Moto Frete na capital

Atropelamentos e colisões causam 
66% das mortes no trânsito em que 
motociclistas lideram as estatísticas

A Câmara dos Vereadores de SP estuda a viabilização do Projeto de Lei 
(PL) 300/2017, de autoria do vereador Milton Leite, que traz de volta a obri-
gatoriedade da Inspeção Veicular para frota de veículos da capital, inclusive 
motocicletas. A inspeção veicular foi criada em 2010, extinta em 2014 e co-
brava R$ 47,44 dos motociclistas. Caso aprovado o PL, a obrigatoriedade da 
lei deve ser exigida em até 12 meses. Nesse projeto, os veículos de fora da 
cidade também serão obrigados a passar pela inspeção. Isso vale para carros 
que fazem viagens por aplicativos dentro da capital, como Uber, 99, Cabify 
e outros. No caso da moto, a inspeção será exigida a partir do segundo ano 
de fabricação. Porém, motos que já passaram desse prazo serão obrigadas a 
fazer a inspeção quando a lei entrar em vigor. A multa para os infratores será 
de R$ 3.500. O novo valor da inspeção não foi definido porque depende de 
uma série de fatores que serão analisados.

Em reunião com o Secretário de Mobilidade e Transporte, Sergio Avelleda, foi 
firmado parceria com objetivo de melhorar a vida dos profissionais criando con-
dições de trabalho e segurança dentro de uma agenda positiva de trabalho, en-
volvendo os órgãos da administração municipal, CET (CETET) e Departamento de 
Transporte Público – DTP.

Serão criadas, através da Centro de Treinamento e Educação de Trânsito da CET 
– CETET, vagas para o curso obrigatório de 30 horas, e sua renovação. Campanhas 
de orientação e educação voltadas para a regulamentação e segurança também 
fazem parte dos objetivos da parceria, assim como regulamentação das empresas 
de aplicativo que atuam no motofrete.

Pelo Departamento de Transporte Público – DTP, será dado ponto de partida 
para a desburocratização do Condumoto e Licença Moto frete, autorizando o Sindi-
motoSP a prestar esse serviço, facilitando a vida do trabalhador. A normatização do 
seguro de vida, já que existem vários seguros falsos que prejudicam o trabalhador, 
também está na agenda positiva, bem como, a criação de novas vagas de bolsões 
de estacionamentos para motociclistas e motofretistas, demanda antiga do setor.

Outro ponto discutido foi a regulamentação do motofrete nos municípios da 
região metropolitana de São Paulo, na visão do secretário Avelleda, é fundamental 
ter uma regra única em conformidade com Lei Federal 12.009 para a região. Atu-
almente, a cidade de São Paulo tem legislação que funciona, além de Guarulhos e 
Osasco, municípios em que existem leis, já, nos demais 36 municípios do estado 
de São Paulo não existem nenhuma normatização, assim, o secretário levará pro-
por a proposta para o próximo fórum dos secretários de mobilidade e transporte 
da região metropolitana. Nessa questão, vale ressaltar que a regulamentação traz 
mais segurança para a categoria, bem como coopera para a redução de acidentes, 
tendo em vista que a regulamentação na capital paulista trouxe mais qualidade na 
prestação de serviços bem como diminuiu o índice de acidentes envolvendo mo-
tociclistas profissionais. Atualmente, o motofrete movimenta uma economia forte 
e gera mais de 300 mil empregos diretos. 

Na reunião ocorrida, também foi apresentado como forma de aumentar a se-
gurança de todos os motociclistas que circulam na ruas e avenidas da capital, o 
aplicativo de segurança AISA9, que tem como objetivo premiar o bom comporta-
mento de todos os motociclistas em tempo real, informar sobre buracos nas vias e 
acionar o resgate em caso de acidente, entre outras funções de segurança. A secre-
taria estudará sua viabilização, já que o corredor de motos, na visão do secretário, é 
muito mais seguro andar pela faixa virtual do que atrás dos carros.

Levantamento feito pelo Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, pro-
grama do Governo de São Paulo que visa reduzir pela metade o número de 
óbitos no estado, mostra que 66% das fatalidades no trânsito envolvem colisões 
entre veículos e atropelamentos. O dado revela que um dos desafios para o 
trânsito paulista é promover a convivência segura entre os diferentes modais 
presentes em ruas e estradas. Em outubro, o número de mortes no trânsito 
registrou aumento de 3,4%. No acumulado do ano, a redução é de 1,7% na 
comparação com 2016.

Entre as motos, as colisões correspondem a 56% das fatalidades. De acordo 
com o Infosiga SP, o Estado de São Paulo registrou 490 fatalidades no trânsito 
em outubro, aumento de 3,4% na comparação com o mesmo período de 2016 
(474 óbitos). No acumulado do ano, a redução é de 1,7%, com 4.708 fatalida-
des em 2017 contra 4.787 no ano passado.

Os motociclistas lideram as estatísticas no estado e correspondem a 33,2% 
das vítimas (163 fatalidades), seguido por pedestres (28,1%), ocupantes de 
automóveis (25,9%) e ciclistas (4,7%). A maior parte dos acidentes está con-
centrada nas noites e madrugadas (52,6%) e nos finais de semana (39,1%). 
Jovens com idade entre 18 e 29 anos correspondem a 26,9% das vítimas (132 
ocorrências), e os homens representam 81,8% dos casos.

Estamos em reta final para o fim do ano. Mês que vem, praticamente todas as atenções 
irão para as festas de fim de ano, tempo esse que passou muito rápido, mas não sem 
deixar marcas profundas no Brasil. Corrupção, prisões, desemprego recorde, mudanças de 
normas trabalhistas são apenas algumas das situações que vivemos a contragosto e sem 
nenhuma perspectiva de melhora. Nem os mais motivados enxergam um panorama me-
lhor, pelo contrário, mais recessão. O que talvez pode mudar para 2018 são as eleições para 
presidente, governador, deputado federal e estadual, desde que, os eleitores façam seu pa-
pel cívico e cumpram com suas obrigações de mudar o que só eles podem. Enquanto isso, 
para os trabalhadores, inclusive do setor de motofrete, sobra apenas um desejo de tempos 
melhores, emprego, qualidade de vida e esperança de um país sério, honesto!

Dados reforçam a necessidade de adequação das vias para 
evitar o conflito entre os diversos meios de transporte

Os objetivos estabelecidos foram: criar políticas públicas para a 
regulamentação do segmento de motofrete, que inclui as empresas de 

aplicativos, promover a qualificação e renovação do curso 30 horas, criação 
de mais vagas nos bolsões de estacionamento, entre outras demandas
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Nova lei do trabalho em vigor já é 
questionada no STF e SindimotoSP 
pede ao trabalhador motociclista 

atenção redobrada, principalmente 
em Homologações

Subdivisão da CNH para moto tem 
parecer aprovado em Brasília e poderá ser 
criada carta A1, A2 e A3 para motociclista

Veja o que muda nas 
relações trabalhistas com 

a aprovação da Lei Federal 
13.467, que altera a CLT

Três áreas importantes do mundo do trabalho passa-
ram a funcionar com regras diferentes a partir de 11/11 
por conta da Lei Federal 13.467: negociação de direitos 
e condições entre empresas e empregados, represen-
tação sindical e acesso à justiça. Porém, ela não é con-
senso entre juízes, procuradores, fiscais e advogados 
que divergem por interpretarem de forma diferente o 
que não ficou bem claro, inclusive para os deputados 
federais que votaram a favor das novas regras. Parte 
da lei já é, inclusive questionada no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Só depois dos primeiros meses de vi-
gência, dizem especialistas consultados pela BBC Bra-
sil, quando os juízes começarem a proferir as primeiras 
decisões com base na nova lei e for criada uma juris-
prudência, será possível entender de fato o que a lei 
permite ou não.

Para se ter uma ideia do caos, antes de deixar a 
Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot pediu à 
corte a anulação dos efeitos de alguns artigos, confor-
me Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada 
em agosto que, em tese, dificultariam o acesso à Justi-
ça do Trabalho e ferem direitos fundamentais.

Negociado sobre legislado

Estão previstas na lei situações em que o que for 
acertado em acordos e convenções coletivas - ou seja, 
com a mediação dos sindicatos - tem prevalência sobre 
a lei. Para o motociclista profissional não muda direitos 
garantidos em Convenção Coletiva até assinatura da 
próxima, ou seja, as que estão em vigor, estão valendo 
e não muda nada para:

O Projeto de Lei (PL) 3245/2015 da Câmara dos Deputados Federais para sub-dividir a CNH para motoci-
clistas, conforme a potência das motos, teve parecer aprovado em Reunião Deliberativa Ordinária e aguarda, 
agora, designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). O PL já havia 
recebido parecer favorável na Comissão de Viação e Transportes (CVT). A justificativa dos deputados favorá-
veis ao PL é que o número de motocicletas aumentou significativamente e, os acidentes de trânsito relacio-
nados a elas, também, razão pela qual, pretende-se com a lei, dar mais segurança a esse meio de transporte.  
O projeto deixa dúvidas se a lei seria aplicada só para a 1ª CNH ou também na renovação.

A CRIAÇÃO DE SUBCATEGORIAS PARA MOTOCICLISTAS
A1 – para motos de até 300cc; A2 – para motos de até 700cc; A3 – para motos de todas cilindradas.

CURSO ESPECÍFICO PARA 1ª CNH CATEGORIA A
O motociclista terá que  realizar curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio 

ambiente relacionados com o trânsito, além de curso de direção em circuito fechado específico, preliminar à 
prática em via pública. 

PARA HABILITAR-SE A UMA CATEGORIA MAIOR
O condutor deverá estar habilitado no mínimo um ano na categoria inferior, não ter cometido nenhuma 

infração gravíssima ou ser reincidente em infrações graves, durante os últimos doze meses.

Piso salarial
Adicional de periculosidade

Aluguel de moto
Seguro de vida
Vale-refeição
Cesta Básica

Outros benefícios específicos para alguns setores do 
motofrete também não foram cortados nem suspen-
sos. É preciso ficar em alerta porque muitas empresas 
agora irão fazer a homologação por conta própria, o 
que pode fazer o trabalhador assinar documento abrin-
do mão de direitos, diz o SindimotoSP que alerta os tra-
balhadores para entrarem em contato antes da rescisão 
comparecendo na sede do sindicato. Mais informações 
podem ser acessadas em www.sindimotosp.com.br.

O que estava ruim para o trabalhador, vai ficar pior. 
Empresários, nessas mudanças, levaram vantagem. 
A promessa do Governo Federal é que isso facilitará 
contratações e geração de empregos. Em um cenário 
com mais de 13 milhões de desempregados, segundo 
o IBGE, seria animador, porém, na avaliação do Minis-
tério Público do Trabalho (MPT), a reforma não deve 
diminuir o desemprego e muito menos melhorar as re-
lações de trabalho. Além disso, a nova lei retira direitos 
constitucionais e fará o brasileiro trabalhar mais e ga-
nhar menos. Vale o que for combinado. A lei determina 
que o que for combinado entre patrão e empregado 
tem força de lei, ou seja, é o que vale. Sem assessoria 
de sindicatos, por exemplo, o patrão pode “ditar” regras. 
Não está contente? Sai que tem mais gente que quer o 
emprego pode ser a frase mais ouvida pelo trabalhador 
a partir de agora.

PRINCIPAIS MUDANÇAS

Demissão em comum acordo
Por esse mecanismo, a multa de 40% sobre o saldo 

do FGTS é reduzida a 20% e o aviso prévio fica restrito 
a 15 dias. O trabalhador tem acesso apenas a 80% do 
saldo da conta do fundo e perde o direito ao seguro-
-desemprego. Não muda nada se a demissão partir do 
empregador, sendo a multa de 40% mantida. Mas, se 
os empresários tem o argumento citado a seu favor, 
porque facilitariam para o trabalhador?

Parcelamento de férias
A empresa, com concordância do empregado, pode 

conceder férias em até três períodos, desde que um 
deles tenha pelo menos 14 dias, e os outros dois sejam 
de mais de cinco dias corridos. Parcelar em 3 vezes 
diminui o “poder” que o trabalhador tem de tirar férias 
que valha a pena.

Jornada diária
O período pode ser ajustado e compensado desde 

que aconteça no mesmo mês e se respeite limite de 
dez horas diárias. A jornada de 12 horas pode ser ne-
gociada. Ou seja, as jornadas extensas estão liberadas 
para os trabalhadores trabalharem mais e os patrões 
ganharem mais.

Intervalo almoço
Agora é possível negociar intervalos menores que 

uma hora de almoço. O trabalhador deve “digerir” o 
almoço em tempo menor e se expor, a longo prazo, a 
problemas no estômago.

Jornada parcial
A jornada parcial de trabalho pode ser de até 30 ho-

ras, mas não tem possibilidade de horas extras. Aqui, 
diminuíram a possibilidade do trabalhador fazer hora-
-extra e aumentar o ganho salarial no fim do mês.

Terceirização
É permitida a terceirização de funcionários da ativida-

de fim da empresa. Assim, o empresário pode ir contra-
tando funcionários indefinitivamente sem se preocupar 
com pagamento de impostos e sempre contratar traba-
lhadores sem ter que repetir a contratação deste.

Gestantes e lactantes
Elas podem trabalhar em atividades de grau médio 

ou mínimo de insalubridade. A futura mamãe pode ex-
por seu bebê a produtos nocivos porque os autores da 
nova lei entendem que não acontecerá nada a criança.
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SindimotoSP e Febramoto no Salão Duas Rodas
O presidente Gil, do SindimotoSP e da Febramoto, 

encontrou no Salão Duas Rodas o secretário de Rela-
ções do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego 
Carlos Lacerda, o coordenador-Geral de Registro Sindi-
cal da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério 
do Trabalho e Emprego Marcos Vinicius Lara e o ex-
-presidente da Fundacentro Paulo Arsego. Na ocasião, 
o presidente Gil ressaltou para o grupo o papel da 
Febramoto na categoria do motofrete em todo Brasil, 
além da representatividade da instituição para os mo-
tociclistas profissionais. Ainda no encontro, Gil reiterou 
a importância da Carta Sindical para à Febramoto e as 
necessidades imediatas de políticas públicas urgentes 
para o setor de motofrete nacional. Os diretores do Sin-
dimotoSP presentes (Celso, Gerson e Rodrigo) também 
reforçaram a diferença que a Febramoto e o Sindimo-
toSP vem fazendo em relação a luta contra as injustiças 
que os trabalhadores motociclistas sofrem no exercício 
da profissão. Uma reunião será marcada em breve en-
tre as instituições.

SindimotoSP está autorizado pela prefeitura de 
São Paulo a fazer todos os serviços do DTP

Além de oferecer mais 
comodidade ao trabalhador 
motociclista que precisa des-
ses documentos para traba-
lhar legalizado, os valores co-
brados são bem menores dos que os praticados por outras 
instituições que realizam o serviço. A rapidez na entrega dos 
documentos também é diferencial, já que o SindimotoSP 
conhece todas as etapas do processo, emite as certidões e 
entrega nas mãos do motociclista tudo pronto. O sindicato 
atende tanto sócios quanto não sócios de segunda a sexta-
-feira das 8 às 17 hs na Rua Dr Eurico Rangel, 58 – Brooklin 
Novo – SP. Obtendo o Condumoto e a Licença Motofrete 
o trabalhador do motofrete fica dentro da regulamentação 
exigida pela Lei Federal 12009 e Lei Municipal 14491 da 
capital de São Paulo. Veja os documentos necessários para 
início do processo de regulamentação.

Para o 1° Condumoto - Celetista e Autônomo
1. CNH categoria “A” expedida há pelo menos 2 anos 
(original e cópia)
2. Certidão de Distribuição e Execução Criminal junto 
a Justiça Federal (original) emitida pelo site www.jfsp.
jus.br (SindimotoSP tira gratuitamente para associados)
3. Comprovante de endereço com CEP e bairro (original e cópia)
4. Duas fotos 2x2 recentes e coloridas

Para renovação do Condumoto
1. CNH com Curso de Motofretista – Reciclagem (ori-
ginal e cópia) 
2. Comprovante de endereço (original e cópia)
3. Duas fotos 2X2
4. Certidão da Justiça Federal
5.  Certidão de Distribuição Criminal da Capital SP
6. Certidão da Vara de Execuções Criminal da Capital
7. Certidão de Objeto em Pé
8. Certidão de Pontuário para fins de Direito
9. Extrato de Pontos (Detran ou Poupatempo)
10. Título de Eleitor (original e cópia)
11. Reservista (original e cópia).
 
Para o Motofrete (placa vermelha) 
motofretista registrado em carteira
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas da foto, qua-
lificação civil e contrato de trabalho).
3. Apólice de seguro e vida complementar não inferior 
a 3 vezes o valor do seguro obrigatório (original e có-
pia) que consta na Convenção Coletiva SindimotoSP / 
Sedersp 2012 -2014.
4. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome 
do interessado (original e cópia frente e verso) caso a 
motocicleta esteja com placa cinza.
5. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - (original 
e cópia) caso a motocicleta esteja com placa cinza.
6. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 anos 
excluído o ano de fabricação.
7. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
8. Caso a documentação da motocicleta não esteja no nome 
do interessado, providenciar o Contrato de Composse.

Observação: caso o condutor esteja registrado em 
carteira profissional (Celetista) fica dispensado à apre-
sentação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM). 
Caso a motocicleta seja Zero KM fica dispensado CRV 
e CRLV, porém, é necessário Nota Fiscal da motocicleta 
(original e cópia).

Para o Motofrete (placa vermelha) 
motofretista autônomo
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Apólice de seguro e vida no valor mínimo de R$ 
40.500,00 (original e cópia).
3. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 anos 
excluído o ano de fabricação.
4. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
5. Declaração comprobatória de regularidade junto ao 
Instituto Nacional Seguro Social – INSS, caso o interes-
sado não esteja registrado em carteira profissional de 
trabalho, do contrário, apresentar carteira profissional 
de trabalho (original e cópia).
6. Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM).
7. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome 
do interessado (original e cópia frente e verso) caso a 
motocicleta esteja com placa cinza.
8. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - (original 
e cópia).
9. Caso a documentação da motocicleta não esteja no 
nome do interessado, providenciar o Contrato de Com-
posse.

Observação: caso a motocicleta seja Zero KM fica 
dispensado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota Fis-
cal da motocicleta (original e cópia).

Depois de muita luta, o sindicato dos motociclistas profissionais de São Paulo conseguiu junto à Prefeitura de São Paulo, 
a realizar os serviços de emissão do 1º Condumoto e renovação, bem como a Licença Motofrete (Placa Vermelha).

Abaixo você confere os documentos para os serviços citados. Para mais informações dirija-se a sede do 
sindicato na Rua Dr Eurico Rangel, 58 - Brooklin Novo / SP) de segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs.

Da esquerda para à direita: Celso Oliveira e 
Gerson Cunha (diretores SindimotoSP), Marcus 
Vinicius Laira (coordenador-Geral de Registro 
Sindical da Secretaria de Relações do Trabalho 

do Ministério do Trabalho e Emprego),
Rodrigo Silva (diretor SindimotoSP), Gil 

(presidente SindimotoSP e Febramoto), Carlos 
Lacerda (secretário de Relações do Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego) e Paulo 
Arsego (ex-presidente da Fundacentro).

Carlos Lacerda - secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.
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OAB/SP forma Comissão Especial dos Advogados Motociclistas 
para defender direitos de quem anda de moto na capital

Indenizações por morte no trânsito
atingem 34 mil casos em 2017

Palestras educativas da Abraciclo são destaques 
no II Fórum Melhores Práticas em Segurança

A Comissão criada pela portaria nº 420/17/PR, de 30/08/2017, do 
Presidente da Secional Paulista da OAB, Dr. Marcos da Costa, tendo 
como seu primeiro Presidente o Dr. Antonio Carlos Duarte Moreira.

O objetivo é unir advogadas e advogados que tem em comum a 
paixão pelo motociclismo, que fazem da moto um meio de vida, um 
prazer, um hobby, sem importar o tamanho ou cilindrada da motoci-
cleta.

A comissão se propõe a estudar a legislação pertinente ao mo-
tociclismo, principalmente legislação de trânsito, buscando junto as 
autoridades competentes, soluções para problemas enfrentados pelos 
motociclistas.

Objetiva ainda levar propostas às autoridades de trânsito, no senti-
do de melhorar a aceitação das motocicletas no trânsito caótico, como 
um veículo de transporte, tal qual os demais veículos que trafegam 
pelas ruas e estradas.

Outro objetivo da comissão é a realização de palestras, cursos e 
treinamentos objetivando dar subsídios de segurança e dirigibilidade a 
advogadas e advogados motociclistas.

Entre janeiro e outubro de 2017, este tipo de na-
tureza indenizada representou 27% dos casos, segun-
do dados da Seguradora Líder-DPVAT Rio de Janei-
ro, novembro de 2017 – O volume de indenizações 
pago pela Seguradora Líder, administradora do Seguro 
DPVAT, entre janeiro e outubro de 2017, foi 8% menor 
que no mesmo período do ano anterior, totalizando 
325.638 mil demandas atendidas. Quando avaliada 
somente a natureza indenizada, o dado alarmante está 
nas indenizações por morte, que cresceram 27% em 
relação ao mesmo período de 2016, atingindo 34.105 
mil casos. Na cobertura por Invalidez Permanente, total 
ou parcial, foram registrados 242.606 mil ocorrências. 
Embora representem o maior volume de indenizações 
pagas (75%) no período, esse montante foi 14% infe-
rior ao registrado no mesmo intervalo de tempo do ano 

A Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares) participou nesta quinta-feira, 26 de outubro, do II 
Fórum Melhores Práticas em Segurança Viária, promo-
vido pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento 
realizado no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São 
Paulo, é uma iniciativa do Movimento Paulista de Segu-
rança – programa do Governo que surgiu em 2015 com 
o objetivo de reduzir pela metade o número de aciden-
tes no trânsito até 2020. Durante o evento, a entidade 
apresentou seu programa Palestras Educativas, criado 

Os dados consolidados de janeiro a outubro de 2017 mantêm um padrão já registrado em levantamentos anteriores, com os 
acidentes com motocicletas liderando o volume de indenizações (74%), apesar de representarem apenas 27% da frota nacional. 

Projeto leva aos alunos do ensino médio de escolas públicas conteúdo que 
conscientiza sobre a importância do trânsito seguro. Em três anos, mais de 

7 mil adolescentes assistiram às apresentações oferecidas pela entidade

anterior. O ranking das 10 cidades com maior núme-
ro de indenizações pagas nesses dez meses do ano é 
formado apenas por capitais: São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília, Fortaleza, Manaus, Belo Horizonte, Goiânia, 
Curitiba, Recife e Salvador, na ordem do maior para o 
menor volume de sinistros. No entanto, se a análise 
considerar a proporção do volume da frota automoti-
va frente aos sinistros pagos, o ranking se transforma, 
sendo formado principalmente por pequenas cidades 
do interior do país. Ipixuna (AM), São Miguel do Fidal-
go (PI), Amapá (AP), Morro Cabeça No Tempo (PI), 
Tartarugalzinho (AP), Primeira Cruz (MA), Jurema (PI), 
São Felix de Balsas (MA), Joaquim Felício (MG), Zabele 
(PB) integram a lista, demonstrando a concentração do 
Nordeste no volume de indenizações pagas. “Os dados 
mostram a abrangência da cobertura do Seguro-DPVAT 

com o objetivo de conscientizar alunos que cursam o 
ensino médio de escolas públicas sobre a importância 
da segurança no trânsito e da pilotagem segura para ci-
clistas e motociclistas.

Desenvolvido em 2014, como projeto piloto, transfor-
mou-se em ação contínua de grande sucesso entre os 
alunos que já são naturalmente ciclistas e que podem 
ser futuros motociclistas.

Oferecidas gratuitamente, as apresentações ocorrem 
dentro das escolas e têm duração de 45 minutos com 
conteúdo didático e descontraído, além de contar com 

e o seu impacto social positivo, ao garantir cobertura 
para todos os brasileiros vítimas de acidente de trânsito 
no território nacional. O seguro garante para as vítimas 
a possibilidade de recomeçarem, depois do trauma de 
um acidente de trânsito”, reforça Ismar Tôrres, diretor-
-presidente da Seguradora Líder-DPVAT. A análise geral 
dos dados da Seguradora Líder indica que as princi-
pais vítimas do trânsito brasileiro são homens (75%) 
e pessoas com idades entre 18 e 34 anos (49%). Em 
números absolutos, são 158.428 vítimas de acidentes 
de trânsito beneficiadas pela cobertura oferecida pela 
Seguradora Líder. No período, residentes no Nordeste 
foram, percentualmente, os que mais receberam inde-
nizações pagas pelo Seguro DPVAT (32%). A frota de 
veículos da região é a 3ª maior do País (17%), sendo 
superada por Sudeste (49%) e Sul (20%). 

recursos de multimídia que ajudam atrair a atenção dos 
adolescentes. Em três anos, a entidade atendeu 7.334 
jovens – a maioria em São Paulo.

O programa de Palestras Educativas da Abraciclo foi 
um dos nove projetos escolhidos pelo governo para ser 
apresentado durante o II Fórum Melhores Práticas em 
Segurança Viária por se destacar como uma iniciativa efi-
ciente para a conscientização sobre boas condutas no 
trânsito.

Esta é a segunda vez que uma iniciativa da entidade 
em prol de um trânsito mais seguro torna-se destaque 
dentro Movimento Paulista de Segurança. O MotoChek-
-Up, maior programa setorial de avaliação gratuita de 
motos e de conscientização de trânsito na América La-
tina, também foi um dos projetos escolhidos para ser 
apresentado no I Fórum Melhores Práticas em Seguran-
ça Viária, realizado no ano passado.

Advogados comemoram a criação da Comissão. 
SindimotoSP prestigiou o evento com a presença do presidente Gil.
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