
                                            

PROTESTO GERAL DOS MOTOFRETISTAS E 
MOTOCICLISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

No dia 11 de julho os motociclistas profissionais irão parar São Paulo

Concentração a partir das 10 hs na sede do SindimotoSP – Rua Dr Eurico Rangel, 40 / 
Brooklin Novo ( esquina da Avenida Bandeirantes com Avenida Vereador José Diniz)

O SindimotoSP e a a UGT convocam os motofretistas e motociclistas para um ato pacífico 
saindo da sede do SindimotoSP até à Avenida Paulista.

Se você trabalha no setor e está cansado de não ter seus DIREITOS respeitados, esse é o 
dia e essa é a hora da PARALISAÇÃO geral do SETOR DE MOTOFRETE.

Nossas REIVINDICAÇÕES são: 

1) Mudança na MULTA DE VISEIRA LEVANTADA que reconhecemos como um golpe 
contra o trabalhador motociclista que fica impedido de fazer o Curso de 30 horas 
do Contran.

2) RETIRADA DA PROIBIÇÃO do motofretista levar garupa quando a placa da moto for 
vermelha porque muitos profissionais levam familiares para o trabalho ou escola.

3) Criação de mais BOLSÕES DE ESTACIONAMENTO para motofretistas 
regulamentados, que chegam a aguardar, às vezes, mais de uma hora para 
estacionar a moto.

4) Aprovação urgente do Projeto de Lei Federal 2865/11 que dá o aumento de 30% 
no salário de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE ao trabalhador do motofrete em 
todo Brasil.

5) REDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT para o motociclista regulamentado.



6) Criação de MAIS MOTOFAIXAS na cidade de São Paulo porque isso diminui índices 
de acidentes de trânsito envolvendo motofretistas. A cidade tem mais de 1 milhão 
de motos e cerca de 6 kms de motofaixas. Isso é uma vergonha!

7) Mais incentivos federais para a REGULAMENTAÇÃO em São Paulo como Cursos 30 
Horas gratuitos, linha de financiamento para motos padrão motofrete e isenção de 
impostos.

8) Diminuição de IMPOSTOS FEDERAIS para a compra de motos padrão motofrete 
como já existe para carros, móveis, imóveis etc. 

9) COMBATE IRRESTRITO à clandestinidade do setor exigindo que o Ministério do 
Trabalho fiscalize empresas que não registram em carteira o motofretista.

10) CAMPANHAS EDUCATIVAS de trânsito específicas em todas as mídias para o setor 
de motofrete na prevenção de acidentes do motociclista profissional.

11) INCENTIVO do governo federal para os municípios de todo Brasil se adequarem à 
Regulamentação e padronização do motofrete.

12) FIM DA DISCRIMINAÇÃO da categoria devido à importância dos serviços prestados 
para a sociedade e economia do País. 

CONVOQUE SEUS AMIGOS, FAMILIARES E VAMOS JUNTOS FAZER UM 
MOVIMENTO PACÍFICO CONTRA O DESRESPEITO COM A CATEGORIA. 

Além disso, nesse dia também estaremos apoiando outras classes de trabalhadores que 
sentem-se injustiçados e unirão forças para um GRANDE ATO PÚBLICO PACÍFICO.

As reivindicações desses trabalhadores são:

1) Votação imediata pelo fim do Fator Previdenciário

2) Redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais

3) Saúde, Educação e Transporte Público de qualidade

4) Direito de greve e valorização dos servidores públicos

5) Reforma Agrária e apoio ao Pequeno Agricultor

6) Fim da dispensa imotivada



7) Auditoria das grandes obras públicas

8) Aumento geral de salários

9) Contra o PL 4330 da “Terceirização Sem Fim”

10) Plebiscito imediato até 11/08/2013

11) Ratificação da Convenção 158 da OIT

12) Voto aberto no Congresso Nacional

13) Fim do foro privilegiado

14) Devolução das perdas no FGTS

15) Corte imediato dos 50% dos Ministros e cargos comissionados

16) Gratuidade dos cursos do “Sistema S” de ensino

17) Planejamento para crescimento e desenvolvimento do Brasil

18) Diminuição dos juros contra o cartão de crédito

Traga sua voz e sua indignação para esse grande 
ato e juntos, vamos mudar o Brasil... para melhor!


