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SindimotoSP e DetranSP criam 
agenda positiva para motofrete

Instituições buscarão em ação conjunta, 
reuniões com o Contran / Denatran para 

desburocratização da Regulamentação em 
todo Brasil. Na reunião estavam (da esquerda 

para à direita) Frederico Pierotti Arantes, 
presidente do CetranSP, Neiva Aparecida 

Doretto, vice-Presidente do DetranSP, 
Gil, presidente do SindimotoSP e Rodrigo 
Silva, diretor de Relações Institucionais do 

SindimotoSP.

Na reunião em que o 
presidente Ricardo Patah, 

da UGT, intermediou, o 
SindimotoSP obteve do prefeito 

garantias para criação de 
políticas públicas para ajudar 
a categoria dos motociclistas 

profissionais na cidade.

(11) 3090.9291

Valor do Seguro DPVAT
será % menor em 1

Infosiga diz que acidentes de trânsito 
caiu ,% no Estado de São Paulo

Prefeito João Dória recebe pauta com 
reivindicações do SindimotoSP para o 

setor de motofrete na capital
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Saque do FGTS inativo poderá 
ser feito a  partir de março

Fim das motos nos corredores 
está sendo estudado por 

deputados federais

DPVAT 1 tem
menor valor dos
últimos 1 anos

Quantia a ser paga esse ano é menor 
que a de . Diminuição se deu por 

vários fatores, entre eles, gestão contínua 
do SindimotoSP com a Seguradora 

Líder em diversas reuniões. Inclusive, o 
congelamento do valor entre 1 e 1 

é fruto de insistência do sindicato que 
lutou por menos gastos para o exercício 

da profissão de motofretista.

COMO FICOU
DPVAT 1: R$ 1, 

COMO ERA
DPVAT : R$ 1,

Banco do Povo Paulista 
financia motos padronizadas 

para motofrete
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MPT  pede ao MTE fiscalizaçãode irregularidades na Loggi

Cuidado com o barulho
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Febramoto em ratificação da ata de fundação, passa a ter representatividade nacional e realinhamento de políticas

O dia //1 entrou para à história do motofrete nacional com 

a ratificação da fundação da Febramoto –  Federação Brasileira 

de Motociclistas Profissionais, que passa ter representatividade 

no Brasil com a integração de sindicatos  de motofrete de vários 

estados brasileiros, entre eles, SindimotoSP, SindmotoDF, 

SindimotoAL/Simmeal, SindimotoRJ, SindimotoPE, SindimotoPB, 

Simosasco,  e os Sindimotos de Araçatuba, Ribeirão Preto e Campinas.

SindimotoSP reúne-se com a Casa Civil do Estado de São Paulo, DetranSP, Comando 

Geral da PM, Denatran e Secretaria de Segurança Pública para discutir o fim da 

fiscalização da Lei do Baú (Portaria ) e demandas da categoria do motofrete
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SindimotoSP, Sindmoto.DF e Febramoto pedem fim da fiscalização da Lei do Baú para o Denatran
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Falha humana causa % dos acidentes com mortes segundo Infosiga

Aplicativo de segurança para motociclistas é apresentado na Câmara

SindimotoSP muda de endereço

SindimotoSP e Febramoto defendemnova proposta de periculosidade

Sindimoto de Manaus faz mega protestocontra Uber

CET-SP e Sest- Senat oferecem Curso  Horas obrigatório do Contran

Responsabilidade Solidária é obrigação do 
tomador de serviço e da empresa contratante

Só com a PM foram duas reuniões que resultou na suspensão temporária da fiscalização da Lei do Baú (Portaria )  até que o Denatran dê um posicionamento 

final. Em seguida, reuniões com o DetranSP e Denatran serviram para que o SindimotoSP também mostrasse as reais demandas  do setor de motofrete.
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Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo

Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo

Detran São Paulo

Denatran - Brasília

Casa Civil do Estado de São Paulo
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Presidente Gil revindicou renovação de Cursos  horas do Contran grátis, representação 

sindical do município de São Paulo, incentivo à regulamentação do motofrete nos municípios, 

facilitação da lei municipal para motofrete e mototaxi, ampliação da linha de financiamento via 

Banco do Povo Paulista e programa de padronização das categorias profissionais do setor através 

da linha de financiamento com taxas de juros subsidiado pelo governo estadual, a exemplo do 
Banco do Povo Paulista com juros de ,% ao mês.

SindimotoSP faz ato pacífico pelo abandono da gestão do prefeito Fernando Haddad para quem anda de motocicleta na capital. Evento repudiou também exclusão das motocicletas no Plano de Mobilidade Urbana da Secretaria de Transportes Municipal e pediu intervenção imediata do Governo Federal.
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Governador Alckmin recebe SindimotoSP no Palácio dos Bandeirantes

Saiba como transportar seus filhos em segurança sobre duas rodas

Há exato um ano, o SindimotoSP realizou ato pacífico semelhante. Na época, uma portaria municipal foi criada autorizando um grupo de trabalho buscar soluções para o setor de moto-frete, porém, o prefeito dissolveu arbitrariamen-te o grupo tempos depois sem dar satisfação e ainda manteve a desativação das motofaixas e dos bolsões de estacionamento para motos em prol da manutenção das ciclofaixas.Nesse meio tempo, Haddad criou uma in-dústria milionária de multas, desativou o gui-chê exclusivo de motofrete no DTP, não realizou fiscalizações em empresas clandestinas, não regulamentou as empresas de aplicativo de motofrete que exploram os motoboys, além de não ter realizado campanhas de educação es-pecíficas para motociclistas.

Há exato um ano, SindimotoSP realizou manifestação contra à prefeitura de SP

Indústria da multa criada pela prefeitura irá faturar mais deR$ 1 bilhão em 1

SindimotoSP e Sinhores fecham Convenção Coletiva setor Delivery 
1 / 1
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SindimotoSP diz não para alterações dos empresários 

sobre pagamento da Periculosidade e aceita, com 

ressalvas, documento do Governo Federal

Empresas de aplicativo 

de motofrete 

lesam trabalhador 

motociclista, praticam 

concorrência desleal e 

podem quebrar o setor

Na ª reunião do grupo tripartite 

que está definindo o novo texto de 

pagamento da Periculosidade, o 

presidente Gil e outros representantes 

de centrais sindicais do setor de 

motofrete de todo Brasil, não 

aceitaram mudanças que lesam o 

trabalhador motociclista.

Na reunião ocorrida na sede 

da Secretaria de Transportes 

Municipais, em SP, o sindicato 

apresentou propostas de 

mobilidade, segurança e educação 

para serem implementadas na 

capital para motofretistas e 

motociclistas convencionais.

Fique atento: Código de Trânsito 

Brasileiro altera artigos e se torna

cada vez mais rigososo

SindimotoSP reúne-se com Secretário 

Municipal de Mobilidade e Transporte 

Sergio Avelleda
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Motocicleta e álcool 

não combinam

Sest Senat oferece Curso 

 Horas Obrigatório pago 

e a CET gratuito

Período mínimo de 

suspensão da CNH 

aumentou e 

dificulta exercício 

da profissão
O tempo mínimo de suspensão para quem 

atingiu  pontos ou mais na Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) 

dentro de 1 ano aumentou em novembro 

passado de 1 mês para  meses.

Licença Motofrete 

- placa vermelha - 

também é obrigatória

Sest Senat Parque Novo 

Mundo oferece Curso de 

Atualização 1 Horas para 

renovação do Condumoto

DTP já está revalidando

o Condumoto
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Uma infração pode gerar suspensão da CNH

O homem e a mulher na direção veicular. QUAL A DIFERENÇA?
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SindimotoSP e Simpi fecham Convenção Coletiva 1/1 do Setor Diferenciado SindimotoSP e Sedersp fecham Seguro de Vida Complementar

Dória fecha pista central da Marginal Tietê das  às  da manhã para motociclistas

Lei do Baú - Carta aberta aos motociclistas. Porque o SindimotoSP é contra a fiscalização

Motociclistas profissionais dos APPs continuam reivindicando direitos 
TODOS JUNTOS POR UM TRÂNSITO MELHOR

Encerrado Maio Amarelo com saldo positivo

Ministério do Trabalho apresenta 
nova proposta de periculosidadeO Grupo de Trabalho Tripartite (GTT) formado 

por sindicalistas, empresários e governo federal 
avaliam documento  que poderá alterar texto 

original de pagamento do benefício a motociclistas profissionais.Ação educativa foi gratuita e aconteceu no Maio Amarelo para conscientizar motociclistas 

sobre segurança no trânsito, além de revisar 1 itens de segurança da motocicleta. 

Os participantes ganharam troca de óleo e diversos brindes.
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A mídia A VOZ DO MOTOBOY surgiu da necessidade de gerar 
informações, notícias, economia, entretenimento, 
tendências, atualidade, novidades, lançamentos de 
produtos, política e estatísticas  os motociclistas e as  
categorias profissionais de duas rodas de São Paulo, 
espalhando a comunicação para todo o Brasil. Atualmente, 
a cidade de São Paulo tem a maior quantidade de 
motociclistas e ciclistas profissionais no mundo, estima-se 
mais de  300 mil trabalhadores  diretos e indiretos na região 
metropolitana de São Paulo.

Esses profissionais fazem, mais de 3,0 milhões de entregas 
por dia, e são os maiores consumidores de combustíveis, 
lubrificantes,  pneus, peças, serviços, equipamentos, 
acessórios e outros. Os profissionais de duas rodas, 
oferecem para a população nas cidades, serviços com 
maior eficiência, rapidez e comodidade para mais de 1,5 
milhões de pessoas  e 150 mil empresas por dia. 
Somando o que rodam diariamente, seria o equivalente a ir  
e voltar 70 (setenta) vezes na Lua. 

Nossa  missão é colocar nosso Jornal com um patamar de 
qualidade e excelência e comunicação para o setor duas 
rodas, sempre focado no  mercado, cresce anualmente e 
movimenta bilhões de reais por ano. 
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Motociclista profissional perde 

direitos trabalhistas  quando 

trabalha para empresas de 

aplicativos

Mortes de 

motociclistas sobem 

1% no trânsito do 

estado de SP

Plano de Segurança 

Viária visa diminuir 

acidentes entre 

motociclistas

Motociclistas 
da Loggi 

fazem protesto 
em SP

SindimotoSP, Febramoto, DetranSP e AND querem 

a regulamentação do motofrete em todo Brasil

SindimotoSP, Secretaria Municipal de Transportes e Secretaria 

Especial de Relações Governamentais reúnem-se para discutir assuntos 

do setor de motofrete, entre eles, a questão das empresas de aplicativos

Baú!

Cientes de que a padronização dos trabalhadores 

motociclistas é necessária, as instituições pensam 

em desburocratizar a Lei Federal 1 para 

incentivar o setor profissional de duas rodas.

Desde o início do governo João Dória o sindicato dos 

motoboys de São Paulo vem apontando soluções para 

os problemas do motofrete na capital. Regulamentação 

dos apps, qualificação do setor; campanhas educativas 

para motofretistas entre outras situações são 

imprescindíveis para a valorização da categoria.

Derrubada a Lei do Baú - Portaria . 

A fiscalização dela está definitivamente suspensa.

Motociclistas da Loggi, Rapiddo, Uber, Vai Moto 

e outras de app trabalham precariamente
Rapiddo continua precarizando 

relações trabalhistas e 

demitindo motociclistas 

sem explicações
Sem perceber o que está acontecendo, trabalhadores motociclistas dessas empresas não tem direitos 

trabalhistas, trabalham em jornadas excessivas e  cada vez mais, veem os valores  das corridas diminuir. Página 5
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SIGA SEGURO,
CHEGAR BEM 
É CHEGAR COM VIDA. 
#SigaSeguro

AÍ, MOTOCICLISTA: 
SE LIGA NESSA MENSAGEM, 

JOW.
Você pode não saber. 

Mas as pessoas que pilotam moto 

são as que correm mais risco de sofrer 

acidentes no trânsito.

Os dados são recentes (e alarmantes): 

1/3 das pessoas que morrem no trânsito

é motociclista*, sendo que 49% dos acidentes 

fatais acontecem no fim de semana, 

a maioria de madrugada.*

Por isso, o Detran.SP e o Governo 

do Estado de São Paulo contam com você 

para pilotar mais consciente e ajudar 

a transformar as estatísticas.

E, para essa transformação acontecer, 

a atenção tem que ser de dia, de noite, sempre.

*Fonte: Infosiga-SP

7

EDIÇÃO 82 • 2017
ACESSE NOSSO SITE WWW.JORNALAVOZDOMOTOBOY.COM.BR

Fazer registro da moto 
como de aluguel (placa 
vermelha), sendo proibido o 
transporte de passageiros 
como mototaxi

Usar dispositivo de proteção para pernas e motor (mata-cachorro)

Sinalizar o baú com 
faixas retrorrefletivas

Usar dispositivo 
de carga do topo 
fechado (baú) ou 
aberto (grelha) 
alforjes, bolsas 
ou caixas laterais 
com dimensões 
específicas. 

Manter fixada no 
guidom do veículo 
antena aparadora de 
linha com cerol

Veja o que fazer para ficar dentro da Lei Federal 12009
MOTOCICLETA

CONDUTOR
Ter idade mínima de 21 anos

Usar capacete com fai-
xas retrofletivas atrás

Vestir colete de segurança dotado de dispositivos retrorrefletivos nas costas e na frente

Ter pelo menos 
dois anos de 
habilitação na 
categoria A

Fazer curso 
especializado 
em instituição 
cadastrada no 
Denatran
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Acalme-se, reduza 
a velocidade. 

Respeite nossa cidade.

Ainda muito distante do ideal, consagrando uma epidemia, o trânsito e transporte 
preocupa todos nós.

Semana Nacional do 
Trânsito promove 
ações educativas

SindimotoSP e Febramoto participam do º Encontro Nacional dos Detrans e debatem urgência de políticas públicas para motociclistas

AISA é aplicativo 
voltado para segurança 

do motociclista

Página 6

Aprovada isenção de 
impostos para EPI’s de 

motociclistas
Página 2

Aumenta número de 
mortes de motociclistas 

na capital
Página 2

Febramoto e SindimotoSP sugerem para o Contran e AND mudanças nas Resoluções /1 e 
Regulamentação: esse é o caminho!
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NXR 1 BROS ESDD 
recebe sistema de 

freio CBS
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A segurança no trânsito para quem anda e trabalha com moto no Estado de São Paulo foi pauta defendida pelas instituições que apresentaram soluções como implantação do PPM, AISA  e outras.
O SindimotoSP e a Febramoto estiveram presentes no importante 
encontro com os Detrans de todo Brasil para discutir propostas 
e soluções para a diminuição de acidentes com motociclistas, 

contribuindo assim, para a Década de Ação pela Segurança no 
Trânsito 2011-2020 da Organização das Nações Unidas (ONU)
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O Fórum dos Secretários da Região Metropolitana aconteceu no Museu dos Transportes Públicos da cidade de São Paulo, onde reuniram-se gestores dos setores público e privado, secretários de mobilidade e entidades de classe.

COMPANHEIROS MOTOCICLISTAS... chegamos ao fim de um ano com muitas lutas e conquistas. Mesmo com grandes dificuldades, conseguimos importantes vitórias para o setor do motofrete. Sabemos que dá para fazer mais e, ano que vem estaremos juntos nessa jornada para melhorar a qualidade de vida do motociclista profissional. Quero aproveitar o espaço dessa parceria com o Jornal A Voz do Motoboy e desejar feliz natal e próspero ano novo, com saúde, prosperidade e paz. Que 2018 seja um ano melhor para todos!
Gil presidente 

SindimotoSP e Febramoto

Como convidado do Secretário de Mobilidade da Prefeitu-ra de São Paulo, Sergio Avelleda,  o SindimotoSP apresentouum balanço da situação do setor de motofrete desde que aLei Federal 12.009/09 foi regulamentada pelo governo fede-ral e o Contran. Na ocasião foram apresentadas propostas so-bre o processo de regulamentação da atividade de motofretepara toda região metropolitana. Um dos principais empecilhosé a falta de legislações dos municípios, que envolve as 39 cida-des da região, somente a cidade de São Paulo tem a atividaderegulamentada e implantada.
Um dos pilares da proposta é o entendimento do poder públi-co sobre a forma de regulamentação da atividade de pequenas

cargas por motocicleta, separar o transporte de carga comercial(motofrete) de atividades transporte de passageiros que são con-cessão pública e regulamentadas pelo poder publico municipal.É preciso que os governantes da região se sensibilizem comesta situação, pondera Rodrigo  Ferreira  diretor Institucional  eProjetos do SindimotoSP, além do fato da categoria gerar mais de 300 mil empregos diretos e indiretos, está em jogo a  manu-tenção da empregabilidade, responsabilidade social com “Déca-da de Segurança 2011- 2020” da ONU, como fator  principal a diminuição dos acidentes e morte envolvendo os motociclistas e profissionais, conscientizando e melhorando  compartilhamento das vias públicas com todos os atores no trânsito.

Retrospectiva 1Esse ano não foi fácil para ninguém e com certeza não deixará saudades. Mesmo com dificuldades, o SindimotoSP seguiu 
adiante reivindicando os direitos dos trabalhadores motociclistas junto aos governos municipal, estadual e federal. 

Também bateu de frente com as empresas de aplicativos do setor de motofrete que precarizam as relações trabalhistas e as 
denunciou para o Ministério do Trabalho e Emprego e  Ministério Público do Trabalho. O sindicato também esteve na linha 

de frente buscando melhorias para os motofretistas nas Convenções Coletivas assinadas com os sindicatos patronais. Na
sequência, você lê breve relato de cada edição do Jornal A Voz do Motoboy (AVM) que acompanhou 

bem de perto todas estas situações, tornando-se de fato, o porta voz na imprensa da categoria.

Estavam na mesa solene (da esquerda para à direita): Antonio Kungelis Jr (subsecretário de Assuntos Metropolitanos); Luiz Carlos Néspoli (superintendente ANTP); 

Joaquim Lopes (presidente EMTU); Edson Caram (diretor DSV); Rodrigo Silva (diretor Institucional SindimotoSP) e Tayguara Helou (presidente Setcesp).
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Os profissionais trabalham em média 8 horas por dia, em diversos 
segmentos de serviços, entre empresas Express, Delivery, Farmácia, 
Banco, Transportadora, Jornais/Revista, Hospitais, Supermercado, 
Indústria,Comércio, Auto Peças e vários outros segmentos. A formalidade 
dessa atividade profissional está no Regime CLT, Autônomo e 
Microempreendedor Individual.

Nossa mídia, como maior referência no segmento, chega a esses 
profissionais de forma gratuita, sem custo a este público,  gerando 
informações, dicas, serviços, reportagens especiais, matérias e muitas 
informações que auxiliam no seu dia a dia. Os profissionais  devido ao alto 
volume de entregas, desgastes, tempo e percurso, tornam-se a cada dia  
estão entre os maiores consumidores no Brasil.

Em relação ao segmento de entregas rápidas, temos empresas 
convencionais e de aplicativos, contratação direta e terceirizadas, são 
milhares de empregos, dividido em profissionais no sistema  de contrato ou 
esporádico. 

Nosso mídia, contém  conteúdo disponibilizados de forma direta, seja 
pelo jornal ou através de nossos canais de comunicações, redes sociais e 
parceiros, site, blog, facebook, instagram e grupos de whatsapp, nossas 
informações contribuição para o fortalecimento do setor de entregas 
rápidas e pela geração de empregos no segmento  de transporte de cargas 
por motocicleta.

blic       

99% homens;
01% mulheres;
08% têm entre 18 a 20 anos;
23% têm entre 21 a 24 anos;
26% têm entre 25 a 29 anos;
33% têm entre 30 a 39 anos;
08% têm entre 40 a 49 anos;
02% têm acima de 50 anos;
98% trabalham com motocicleta própria; 
99% possuem motocicletas para uso profissional ou lazer;
49% têm conta corrente em bancos;
78% têm conta poupança;
38% possuem cheques;
29% têm de 01 a 04 anos na profissão;
71% têm mais de 08 anos na profissão;
33% têm de 01 a 05 anos de carteira de habilitação em motos.;
67% têm mais de 10 anos de carteira de habilitação em motos. 
76% têm renda média salarial de R$ 2.500,00. 
54% são casados e 46% são solteiros. 
100% têm celulares. 
53% têm computador em sua casa. 
37% têm automóveis. 
79% têm cartão de crédito. 
34% pretendem construir / reformar imóveis nos próximos 12 meses. 
61% têm ensino médio completo. 
49% comprará eletrodomésticos nos próximos 12 meses. 
28% comprarão eletroeletrônicos nos próximos 6 meses. 
29% pretende fazer vestibular este ano. 
59% consomem refrigerantes todos os dias. 
72% consomem cerveja aos fins de semana
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Nosso mídia, tem como parceiros e anunciantes, as maiores empresas no 
segmento, incluído instituições e entidades de classe, juntos fortalecendo 
o mercado de duas rodas em São Paulo e no Brasil, valorizando todos os
usuários de motocicletas.

  

Trabalhamos com diversas agências de publicidade, na divulgação de seus 
clientes, campanhas e patrocinadores, com iniciativas em buscarmos os 
resultados de suas marcas e produtos, aumento suas vendas e exposição 
de suas mídias.

  

HONDA

DAFRA

DUPLO

HEADS

Y&R

BANCO DO POVO 
PAULISTA

PETROBRAS

MICHELIN

GOVERNO FEDERAL

SEGURADORA LIDER

ASSOHONDA

TASTE

PROPEG

DM9 MINISTÉRIO DA SAÚDE CONSÓRCIO HONDA

VIPAL

YAMAHA

DETRAN.SP

MINISTERIO DA 
EDUCAÇÃO
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Sindimotosp parceiro exclusivo da “A Voz do Motoboy”

O SindimotoSP,  completou 10 anos na gestão do presidente Gil, administrando a maior categoria de profissionais de duas 
rodas no Brasil, uma década de conquistas e desafios, um grande trabalho na esfera das legislações de trânsito, saúde e 
trabalho, objetivando consolidar a Lei Municipal 14.491/07, da cidade São Paulo, desenvolvendo ações e projetos junto ao 
Governo do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, Prefeitura de São Paulo e Câmara Municipal.

Com objetivo de desenvolver ações e projetos que possam desburocratizar e consolidar a Lei Federal nº 12.009,  buscar 
a regulamentação da Lei Federal nº 12.436 ( Veta a pratica que estimulem a  velocidade aos motociclistas e incentivar 
premiação e bônus), sendo uma das maiores conquistas a  Lei Federal nº12.997, ( Adicional Periculosidade de 30% ao 
Salário do Trabalhador Motociclista) que inclui a categoria de motofrete, mototáxi e outras, alem de forte atuação em 
Brasília, junto ao Governo Federal , Ministérios, Congresso Nacional, e Denatran/Contran.

Entre os desafios para as próxima década,  reduzir os acidentes e mortes envolvendo os profissionais e motociclistas,  
gerar novos empregos, a nova lei da reforma trabalhista, que tira os direitos dos trabalhadores,  enfraquecimento das 
instituições representativas do trabalhadores,  projetos no congresso Nacional que tira os direitos dos motociclistas, 
buscar incentivos governamentais em prol da geração de empregos, saúde e segurança,  consolidar a regulamentação 
dos corredores virtuais para maior segurança dos motociclistas entre outras demandas dos motociclistas , categorias e 
setor de duas rodas.

A entidade tem o reconhecimento governamental em todas as instâncias, seja municipal, estadual e federal, é membro 
do CEDATT – Conselho Estadual de Diminuição dos Acidentes de Trânsito e Transporte, Conselho Consultivo direto 
ao Governador, Apoiadores do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – MPST ,  Membro do CMTT – Conselho 
Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura de São Paulo e discuti demandas junto ao Contran e Ministérios em 
Brasília.

Varias são as conquistas do SindimotoSP nesta década,  destaca-se também os mais  de 70 mil qualificações do curso 30 
horas gratuitos para todo estado, conseguidas em parceria com Governo Estadual e Detran.sp,  Linha de Financiamento 
exclusiva para o motofretista pelo  Banco do Povo Paulista,  com juros 0,35% / mês, referencia de case de sucesso para 
uma linha mais abrangente, alem de defender os usuários de motos, contra a 3 vetos de carregar garupa na moto, que o 
legislativos de São Paulo tentou impor aos motociclistas,,  a derrubada da Lei da Viseira  pelo Contran, criação de motos 
faixas da Vergueiro e Sumaré, alem de mais de 150 faixas de retenção para motociclista (Bike box)  antes da faixa de 
pedestre/farol e, a mais recente de 2017 , derrubada da Portaria da Lei do Baú, imposta pelo Contran.

www.institutomotofrete.com.br

Rua Galeno de Castro, 86 -Socorro
São Paulo/SP - CEP 04696-040

Educando para o trânsito
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I) Disponibilidade de colocação de banners, panfletos, flyer, cartaz dentro do Sindimotosp;
II) Disponibilidade de exposição de produtos dentro do Sindimotosp;
III) Encaminhamento do jornal via mailing em PDF para nosso banco de dados;
IV) Encaminhamento do jornal via correio eletrônico  para associações de classe de motociclistas,entidades de classe, empresas privada, autoridades
públicas de todo Brasil  e outras;
V) Inserção de logo no site www.sindimotosp.com.br, no campo parceiros e redes sociais;
VI) Inserção de logo no site www.jornalavozdomotoboy.com.br, banner topo(620 x 77) pixel e redes sociais;
VII) Informações de mercado disponíveis em nossas pesquisas;
VIII) ¼ de pagina com editorial institucional a cada 2 meses;
IX) Comunicação em vários grupos de WhatsApp direcionados em São Paulo e outros estados.

 
Veiculação de 1 página em 12 edições, tendo como 
bônus:

 
Veiculação avulsa conforme 
tabela
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COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS

 E COMPARTILHADAS

Facebook, Sites, blog,  WhatsApp, Youtube,  Instragam, Twitter

Estimativa de público de mais 100 mil visualizações mês

Razão Social: A VOZ  DO MOTOBOY EIRELLI - EPP

CNPJ: 11.523.241/0001-31

Inscrição Estadual: 146.678.108.115

Inscrição Municipal: 4.017.359-3

Nota Fiscal Modelo 21

END: Rua Dr. Eurico Rangel, 58 , 1º andar,  Sala  01

Brooklin Paulista – São Paulo-SP / CEP: 04602-060

Tel: 11.5093-9664/5049-0442

Email: adm@jornalavozdomotoboy.com.br

comercial@jornalavozdomotoboy.com.br

www.jornalavozdomotoboy.com.br

ale 2020

Data

Entrega do Anúncio 01 a 20/05

Emissão de N.F e Boleto 29 a 04/06

Distribuição/Circulação 29 a 10/06

Data

Entrega do Anúncio 01 a 21/09

Emissão de N.F e Boleto 30 a 02/10

Distribuição/Circulação 30 a 12/10

Data

Entrega do Anúncio 01 a 22/06

Emissão de N.F e Boleto 30 a 03/07

Distribuição/Circulação 30 a 10/07

Data

Entrega do Anúncio 01 a 20/10

Emissão de N.F e Boleto 30 a 04/11

Distribuição/Circulação 30 a 10/11

Data

Entrega do Anúncio 01 a 20/07

Emissão de N.F e Boleto 31 a 04/08

Distribuição/Circulação 31 a 10/08

Data

Entrega do Anúncio 02 a 20/11

Emissão de N.F e Boleto 30 a 02/12

Distribuição/Circulação 30 a 07/12

Data

Entrega do Anúncio 03 a 20/08

Emissão de N.F e Boleto 31 a 04/09

Distribuição/Circulação 31 a 11/09

EDIÇÃO 118 / DEZEMBRO 2020EDIÇÃO 117 / NOVEMBRO 2020EDIÇÃO 116 / OUTUBRO 2020EDIÇÃO 115 / SETEMBRO 2020

EDIÇÃO 114 / AGOSTO 2020EDIÇÃO 113 / JULHO 2020EDIÇÃO 112 / JUNHO 2020EDIÇÃO 111 / MAIO 2020

Data

Entrega do Anúncio 01 a 10/12

Emissão de N.F e Boleto 11 a 14/12

Distribuição/Circulação 15 a 22/12

Data

Entrega do Anúncio 03 a 20/02

Emissão de N.F e Boleto 28 a 05/03

Distribuição/Circulação 28 a 10/03

Data

Entrega do Anúncio 02 a 20/01

Emissão de N.F e Boleto

Distribuição/Circulação 31 a 10/02

Data

Entrega do Anúncio 02 a 20/03

Emissão de N.F e Boleto 31 a 03/04

Distribuição/Circulação 31 a 10/04

Data

Entrega do Anúncio 01 a 20/04

Emissão de N.F e Boleto 30 a 04/05

Distribuição/Circulação 30 a 11/05

EDIÇÃO 110 / ABRIL 2020EDIÇÃO 109 / MARÇO 2020EDIÇÃO 108 / FEVEREIRO 2020EDIÇÃO 107 / JANEIRO 2020

31 a 05/02
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NA SEDE DO SINDIMOTOSP – QUANTIDADE / 1 000 EXEMPLARES

Diariamente ao publico circulante , média de 150 motociclistas

CONCESSIONÁRIAS E MOTOPEÇAS  – QUANTIDADE / 00 EXEMPLARES

General  Osório, conhecida rua das motos na cidade de São Paulo

AUTORIDADES PUBLICA – QUANTIDADE / 500 EXEMPLARES

Governos municipal, estadual e federal, secretarias, sindicatos,
associações de classe, departamentos de transporte, políticos,
entidades, Câmara de Vereadores, Senado, Assembleia Legislativa
estadual , instituições financeira, ong’s etc...

COMUNICAÇÃO EM REDES SOCIAIS E COMPARTILHADAS

Facebook, Sites, blog,  WhatsApp, Youtube,  Instragam, Twitter
Estimativa de público de mais 100 mil visualizações mês

200 EMPRESAS – QUANTIDADE / .000 EXEMPLARES

Zona Sul - 70 empresas
Zona leste - 30 empresas
Zona Oeste - 30 empresas
Zona Norte - 30 empresas
Zona Centro - 40 empresas

RODIZIO ENTRE AVENIDAS E RUAS – QUANTIDADE / 4.000 
EXEMPLARES
Segunda , Terça  e  Quarta - Quantidade: 2.500 exemplares

Rua Martins Fonte x São Luiz
Rua Funchal x Bandeirantes
Av. Faria Lima x Av. JK
Av. Estado x Senador Queiroz

Quinta e  Sexta - Quantidade:  1.500 exemplares

Av. Rebouças x Henrique Schaumann
Av. Ipiranga x São João
Av. Interlagos x Washington Luiz
Av. Francisco Morato x Raposo Tavares




