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Enfim chegamos ao final de mais 
um ano. Acreditamos que fizemos 
nosso papel como meio de comu-
nicação levando ao nosso leitor as 
informações mais relevantes da 
categoria, por isso que somos “A 
Voz do Motoboy”. Estivemos com 
vocês em todos os momentos e 
situações. Divulgamos notícias em 
19 edições que realmente contri-
buíram para sua formação como 
profissional e como cidadão. No 
próximo ano, saiba que estaremos 
juntos novamente determinados a 
fazer a diferença com nosso jornal. 
Você pode participar, escrever, su-
gerir e até criticar se for o caso, 
pois estamos em um País demo-
crático e que acredita na liberdade 
de expressão. 
Aproveitamos para desejar aos nos-
sos parceiros, amigos, colaboradores 
e todos aqueles que nos ajudaram 
de alguma forma, um feliz natal com 
suas famílias e um próspero ano 
novo, repleto de paz, sucesso, reali-
zações e muitas, muitas entregas.
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Os anúncios e textos publicados 
necessariamente não expressam a 

opinião editorial do jornal A Voz do Motoboy, 
sendo assim, o conteúdo deles são de 

inteira responsabilidade dos 
articulistas e anunciantes.

Depois do dia 14 de dezembro de 2010, os pro-
fissionais que trabalham no motofrete terão que 
realizar curso com duração de 30 horas. Pegos 

pela fiscalização sem o documento que comprova a rea-
lização dele, levarão multa e terão a moto apreendida.

A carga horária é de 30 horas aula e os requisitos 
para matrícula são: ter completado 21 anos, estar 
habilitado no mínimo há 2 anos na categoria “A”, não 
estar cumprindo pena de suspensão do direito de di-
rigir decorrente de crime de trânsito, bem como estar 

impedido judicialmente de exercer seus direitos. A 
estrutura curricular do programa está dividida da se-
guinte forma: Ética e Cidadania na atividade profis-
sional, Noções básicas de Legislação e Gestão do 
Risco sobre Duas Rodas. o módulo I – básico, o mo-
tofretista conhecerá mais sobre segurança e saú-
de, enquanto que o módulo II - Específico, abordará 
transporte de pessoas e cargas e por fim, o módulo 
III - Prática de Pilotagem Profissional ensinará na 
prática a pilotagem veicular individual específica.

Resolução 350 exige curso obrigatório 
para motofretista

A Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania (CCJ) aprovou o fator trabalhista que 
entrará nos cálculos para aposentadoria, au-
xílio-doença e rescisão contratual: a periculo-
sidade. Agora o processo passa para análise 
da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), em 
decisão terminativa que deve dar parecer em 
breve. Quando isso acontecer, as atividades 
de motoboy passarão a ser enquadradas como 
perigosas pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) proporcionando aos profissionais o 
direito a esse adicional. 

CCJ aprova em Brasília 
periculosidade para 

motoboy O profissional que ainda não possui a placa vermelha 
na moto deve dirigir-se a um Centro de Registro de Ve-
ículos Automotores (CRVA) com o documento de trans-
ferência do veículo (CRV), RG e comprovante de regula-
rização do exercício da atividade emitido pelo município 
(alvará, ofício, certificado, carteira ou similar) para que a 
motocicleta possa ser registrada na categoria aluguel - 
espécie carga. Para isso, também será exigido o baú da 
moto, protetor de motor - mata-cachorro e aparador de 
linha antena corta-pipas. Todos esses itens devem ser os 
regulamentados pelo Contran. Caso pego pela fiscaliza-
ção, o motofretista levará multa de R$127,69, 5 pontos 
na carteira e a moto presa até sua regularização. 

Motofrete em São Paulo 
exige placas vermelhas

Os empresários Kátia e Rafael Ricomini, da Trans-
lig, criaram para seus funcionários uma biblioteca 
para que, entre uma corrida e outra, os motofretistas 
possam dedicar-se à leitura. “Quando abrimos a em-
presa em 2006, a biblioteca tinha 800 livros nas pra-
teleiras à disposição, hoje, são 1500”, afirma Kátia. 
Ela explica que no começo a ideia não pegou, mas 
aos poucos, cederam à leitura. 

A preocupação com a literatura não está só dentro 
da empresa e, segundo Rafael, que ocupa o cargo 
de gerente comercial, vários livros são distribuídos 
nas ruas da cidade numa alusão ao ‘bookcrossing’, 
praticado em todo mundo e que significa tirar o li-
vro da prateleira fazendo com que cada um que leia 
passe adiante, num lugar público.

Para doar livros para o projeto, os interessados 
podem levar os exemplares direto na empresa, na 

Rua dos Pinheiros, 1.220, ou pedir para um motoboy 
buscar pelos telefones 2537-7132 ou 3097-8941.

Empresa de motofrete cria biblioteca 
para motoboy 

Funcionários da empresa aprovam iniciativa
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Cresce roubo de motos em São Paulo
Os dados são da Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros 
Gerais (CNSeg) com base em infor-
mações do Departamento Nacional 
do Trânsito (Denatran). Quase a me-
tade dos 191.347 roubos e furtos en-
tre carros e motos aconteceu em São 
Paulo. Especialistas do segmento de 
seguro afirmam que os roubos de mo-
tos ganharam força nos últimos anos 
em ações de marginais cuja principal 
atividade, o tráfico, está sob repres-
são e, assim buscam, não só outras 
formas de fazer dinheiro rápido como 
fugir, caso a polícia apareça. 

Diante desse quadro, o CNSeg 
aponta que poucos motociclistas fa-
zem seguro de seus veículos em fun-
ção do custo, que pode chegar a 50% 
do valor da moto. Em contrapartida, 
empresários que trabalham no ramo 
de travas e sistemas antifurto alegam 
que as seguradoras sabem que as 
motos são mais difíceis de recuperar 
por serem menores e mais fáceis de 
esconder. E no meio do fogo cruzado 
de interesses, os motociclistas sen-
tem-se perdidos e confiando mais 
em Deus para segurar seus bens do 
que nos homens.

As motos mais roubadas são as 
pequenas, que são desmontadas 

para ter suas peças vendidas. Na 
sequência os criminosos preferem 
as mais rápidas e ágeis e por fim, os 
modelos médios com mais potência 
para serem usadas em assaltos a 
bancos ou fugas. 

MotofREtIStAS tAMbÉM São 
VítIMAS

O crescimento da categoria dos 
motoboys também tem contribuído 
de certa forma para aumentar o nú-

mero de roubos e furtos de motos. 
Algumas localidades da capital torna-
ram-se pontos críticos e com regis-
tros de roubos rotineiros. 

Após a ação dos bandidos, a mo-
tocicleta é encaminhada para um 
desmanche onde a placa e lacre são 
retirados, o chassi raspado e a iden-
tificação do motor apagada. Depois, 
praticamente todas as peças são 
lojas clandestinas por baixo custo e 
sem nota fiscal.

Com um terço da frota do País, o Estado paulista tem o maior índice de veículos sobre duas rodas roubados ou furtados. 
De acordo com a Polícia Militar, o destino mais provável são os desmanches

EM CASo DE Roubo ou fuRto

8 Ligue para Polícia Militar no núme-

ro 190 e passe os dados da moto.

8 Compareça a uma delegacia da 

Polícia Civil para registrar o B.O. 

DICAS quE PoDEM AjuDAR

8 Faça seguro da moto

8 Instale alarmes

8 Utilize correntes e cadeados

8 Insira trancas de segurança

8 Monitore a moto com rastreadores

PoNtoS CRítICoS DE fuRto DE 

MotoS EM São PAuLo

Final da Rodovia Bandeirantes / 

Acesso às marginais / Trevo da 

Anhanguera próximo ao SBT / Av. Rio 

Branco - Duque de Caxias / Av. São 

João / Rua General Osório / Rodo-

anel em toda sua extensão / Na 

região do ABC Paulista 

Nesse ano temos muito a agradecer porque nunca na 
história dos motoboys se fez tanto quanto foi feito pelo Sin-
dimotoSP. Conseguimos levar adiante à Regulamentação 
através da Lei 12009 que já está valendo e foi conquista 
nossa. Fechamos a melhor Convenção Coletiva que a ca-
tegoria já teve com piso mínimo de R$ 774,00, aluguel da 
moto em R$ 379,00, o valor fixo da Hora Ponto em R$ 6,50, 
Vale Refeição de R$ 8,00, cesta básica e convênio odonto-
lógico gratuitos além de diversas outras conquistas que tem 
elevado o padrão de vida desse profissional tão importan-
te para o País. Também conseguimos reverter as proibições 
de andar em garupa, trafegar nos corredores e na Avenida 
23 de Maio. As autoridades viram que nossos argumentos 
eram totalmente aceitáveis e importantes pelo conhecimen-

to que temos do que fazemos. Ainda conseguimos mais uma 
motofaixa, mais vagas para estacionamento de motos, visi-
tamos inúmeras empresas clandestinas, regularizamos os 
benefícios que muitos companheiros não estavam receben-
do e já estamos com uma série de reuniões agendadas 
com as autoridades para o início do ano discutir a redução 
do DPVAT entre outros assuntos. Bom, vou ficando por aqui 
agradecendo a colaboração da minha diretoria que muito me 
ajudou, aos funcionários do SindimotoSP, aos amigos, cola-
boradores, parceiros, empresários, companheiros e todos 
aqueles que nos ajudaram de alguma forma desejando 
um natal de paz e harmonia a todos e um ano novo 
com muito trabalho e saúde. Boas festas!

Gilberto Almeida dos Santos - Gil.

2010: ano de muitas lutas e conquistas!

Em um encontro recente que teve 
com o próximo governador paulis-
ta, Geraldo Alckmin, o presidente 

do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos 
Santos, o Gil, entregou uma lista com 
diversos assuntos que tem preocupado à 
categoria como a isenção do pagamen-
to de pedágio em estradas estaduais e 
do IPVA e ICMS na compra de uma mo-

tocicleta para trabalho no motofrete, o 
incentivo a campanhas de prevenção e 
educação para redução de acidentes no 
trânsito que envolvem os motoboys entre 
outras ações. “Sou solidário aos proble-
mas da categoria e não medirei esforços 
para resolvê-los”, afirmou Alckmin que 
assume o governo estadual a partir de 
janeiro de 2011.  

Alckmin recebe lista 
de reivindicações do 

SindimotoSP
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Aumenta número de empresas 
de motofrete que obtém Selo 

Trânsito Seguro

o prefeito Gilberto Kassab entregou recentemente novas certificações 
do programa “Selo Trânsito Seguro” para empresas de motofrete que 
atenderam exigências de segurança no trânsito em suas atividades. 

“As empresas reconhecidas com o selo mostram que é possível melhorar a 
segurança no trânsito, especialmente em relação aos motoboys e motofre-
tes”, declarou o prefeito. A solenidade de entrega contou, também, com a 
presença do secretário municipal dos Transportes Marcelo Branco.

Além de ser um indicativo de que a empresa oferece melhores condições 
e mais segurança aos funcionários que conduzem motocicletas, o selo é um 

diferencial no mercado porque oferece maior visibi-
lidade e também um diferencial para o tomador de 
serviço decidir na hora de contratar uma empresa. O 
programa faz parte de um conjunto de medidas que 
a CET vem adotando para melhorar as condições de 
segurança no trânsito e estimular atitudes corretas e 

cidadãs. Entre as medidas estão campanhas educa-
tivas para motoristas e pedestres, faixas 

exclusivas para motos etc. 
O principal objetivo do selo, se-

gundo a CET, é obter resultados 
satisfatórios na diminuição dos 

acidentes com motociclistas estimulan-
do as empresas do setor a adotar práticas 

de gestão de segurança que garantam aos 
profissionais do motofrete o uso de 
equipamentos de proteção, como 
capacetes e jaquetas, e obtenham 
treinamento adequado e condições 

regulares de trabalho. A ação tem o 
apoio do SindimotoSP e do Sedersp.
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Faltam bolsões de estacionamento 
para motofrete

Os motofretistas de São Paulo têm en-
frentado uma grande dor de cabeça ao 
procurar vagas para estacionar as motos. 
“Quando chego nas principais ruas do 
centro, não consigo vaga, preciso ficar 
rodando até meia hora ou mais para en-
contrar uma porque se ficar em fila dupla, 
os marronzinhos multam”, desabafa Luis 
Antonio Ceol, motoboy há 10 anos.

Segundo o SindimotoSP, sindicato 
que representa os motoboys em São 
Paulo, um projeto já foi analisado pela 
Secretaria de Transportes Municipais e 
está em fase de implantação. O docu-
mento entregue as autoridades sugere 
que, para os bolsões específicos para 
motoboys, seja exigido motos com pla-
cas vermelhas que identificam o serviço 
de motofrete. A fiscalização para aplica-
ção de multas seria a observação desse 

detalhe que automaticamente inibiria a 
desobediência como já ocorre em vagas 
reservadas para portadores de necessi-
dades especiais e idosos. “Os motoboys 
reclamam com razão e estamos aguar-
dando um parecer final da prefeitura 
para a criação desses bolsões”, comen-
tou Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, 
presidente do SindimotoSP.

Um estudo do Hospital das Clí-
nicas de São Paulo mostrou que a 
maior parte dos atendidos na ala da 
ortopedia que se envolveram em aci-
dentes de moto em 2010 são mo-
tociclistas comuns e não motoboys, 
como se imaginava. Outra mudança 
foi o índice de mulheres envolvidas 
em acidentes que passou de 5% 
para 10%. O médico da Associação 
Brasileira de Medicina do Tráfego 

(Abramet) Dirceu Rodrigues, afirmou 
na ocasião em que o estudo foi divul-
gado que existe uma facilidade muito 
grande na aquisição e parcelamento 
das motos, o que contribui para o 
aumento do número de motociclistas 
nas ruas, mas, no trânsito caótico da 
cidade os motoboys levam vantagem 
porque são mais habilidosos, tem 
mais experiência e, por isso, sofre 
menos acidentes.

Motociclista amador sofre 
mais acidentes
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ABRACICLO 2010: 
Foco em ações voltadas à educação no Trânsito

Pensando na segurança e edu-
cação no trânsito, a Abraciclo 
(Associação Brasileira dos Fa-

bricantes de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, Bicicletas e Simi-
lares) investiu em 2010 em ações 
voltadas à conscientização do moto-
ciclista. Dentre elas, destaque para 
a 13ª edição do MotoCheck-Up e o 
1° Workshop Duas Rodas, tendo am-
bos contado com a participação do 
Sindimoto - SP.

Atraindo quatro mil motociclistas, 

o 13º MotoCheck-Up foi realizado du-
rante a Semana Nacional de Trânsito. 
O evento ofereceu avaliação gratuita 
das condições mecânicas de 13 itens 
das motocicletas participantes.

“No total, já recebemos mais de 
23 mil motociclistas, sendo que to-
dos foram informados sobre a neces-
sidade de manutenção dos seus ve-
ículos”, afirma Carlos Weiss, gerente 
de operações da Abraciclo. 

Já o 1° Workshop Duas Rodas, 
realizado no dia 17 de novembro, 

contou com mais de 60 participan-
tes, que tiveram a oportunidade de 
discutir vários temas pertinentes ao 
segmento.

Entre os ilustres palestrantes 
estavam Alfredo Peres, diretor do 
DENATRAN e Paulo Macedo, coor-
denador de Resíduos e Emissões do 
IBAMA, além do presidente do Sin-
dimoto – SP, Gilberto Santos, que 
abordou a atual situação dos moto-
fretistas e apontou como prioridade 
para 2011 a regulamentação dos 

mais de 20 mil profissionais exis-
tentes nas ruas atualmente. Temas 
como emissões de poluentes, en-
genharia da motocicleta, atual si-
tuação do trânsito nacional e segu-
rança no trânsito foram abordados 
pelos outros palestrantes.

“Esperamos que a iniciativa da 
Abraciclo motive outras ações como 
estas, que visam a conscientização 
e entendimento dos participantes”, 
afirma Moacyr Paes, diretor executivo 
da entidade.

Abraciclo conscientiza mídia especializada de sua importância

Motociclistas comuns e motoboys compareceram em grande número

A preservação do meio 
ambiente também é uma 
questão de educação. A 
AbRACICLo, Associação 
brasileira dos fabricantes 
de Motocicletas, Ciclomo-
tores, Motonetas, bicicle-
tas e Similares, abraçou a 
‘onda verde’ com a realiza-
ção da 13ª edição do Moto-
Check-Up, durante a Semana 
Nacional de Trânsito 2010. 
O evento atendeu cerca de 
quatro mil motociclistas que 
receberam um vale troca de 
óleo na concessionária, ga-
rantindo o correto descarte 
do material usado e outros 
brindes seguindo o padrão 
ambientalmente responsável.

ABRACICLO: MOTOCICLISTA 
CONSCIENTE NÃO POLUI O 
MEIO AMBIENTE
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Baixada santista oferece praias e muita 
diversão para toda família

Motofrete turisMo
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Para fugir do caos e stress da cidade, as praias do litoral paulista podem ser uma excelente opção de férias prolongadas 
ou um simples bate-volta. É diversão garantida!

Passear pela Baixada Santista 
é viajar na história do Brasil 
e, de quebra, visitar áreas 

de reservas ambientais ainda into-
cadas pela devastação humana. A 
faixa litorânea que vai de Santos 
a Peruíbe guarda ainda as marcas 

dos primeiros núcleos de civiliza-
ção em terras brasileiras, após o 
desembarque dos portugueses na 
Bahia. Se nesse trecho é possível 
ver construções antigas feitas pelo 
homem, ao esticar o passeio e ir 
até a Estação Ecológica da Juréia - 

Itatins, em Peruíbe, é possível ver 
a exuberância da Mata Atlântica 
em todo seu explendor. Na Juréia, 
um dos mais ricos ecossistemas do 
planeta, a mata oferece rica flora 
e fauna. A Baixada Santista é for-
mada pelos municípios de Bertio-

ga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 
Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente. Em qual-
quer uma dessas cidades é possí-
vel passar momentos inesquecíveis 
gastando pouco tempo de viagem 
e recursos financeiros.

Salão da Motocicleta 2010 reflete aquecimento 
das vendas de motocicletas

Bertioga Mongaguá

Guarujá Santos
Peruíbe

Cubatão
São Vicente

Praia Grande
Itanhaém

O VI Salão Nacional e Internacio-
nal das Motopeças e o 2º Salão da 
Motocicleta realizado a cada dois 
anos, é o maior do segmento de mo-
tocicletas e peças na América Latina, 
gerou volume em negócios acima do 
realizado na última edição e superou 
todas as expectativas dos organiza-

dores.  O público visitante chegou a 
150 mil. O Salão também acomodou 
número expressivo de expositores en-
tre fabricantes, montadoras e lojistas 
em área de 58 mil m2. O crescimen-
to de participação das empresas foi 
de 50% em comparação ao evento 
anterior. 
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Acidentes com motos 

crescem em todo Brasil
o Departamento Nacional de Trânsito (De-

natran) divulgou em nota para a imprensa 
que a frota de motociclistas no Brasil re-

gistrou crescimento de 105% nos últimos cin-
co anos. O documento, em conjunto com outra 
pesquisa, afirmou também que, em quase 50% 
das cidades brasileiras as motocicletas supera-
ram os carros. O preço baixo associado ao cresci-
mento econômico são as principais razões desse 
avanço das motos. Para especialistas no trânsi-
to, porém, as motos poluem mais e são mais 
vulneráveis a acidentes. Prova disso é o total de 
motociclistas mortos ano passado: 8.000.

Em São Paulo, a Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), no fim do primeiro semestre desse 
ano colocou no site um número preocupante em 
São Paulo: mais de 500 mortes, enquanto que o 
Hospital das Clínicas disponibilizou outra estatísti-
ca: 100 vítimas de acidentes com motos, sendo 
que 37 eram motoboys. Segundo a CET, um mo-
tociclista se envolve em acidente com morte em 
São Paulo. Dados preliminares do Departamento 
de Trânsito (Detran) não só confirmam como re-
velam que 2010 já é o mais violento dos últimos 
seis anos em relação a colisões e mortes envol-
vendo motos. O pior é que uma análise profunda 
dos acidentes com motociclistas revela tendência 
de aumento e nem assim as autoridades conse-
guem conter o avanço. Os estudos do próprio ór-
gão revelam que a causa para as tragédias, além 
as da já citadas acima, é na verdade uma combi-
nação de fatores como falta de fiscalização, im-
prudência e a imperícia do motociclista. 

Para conter os números e diminuir os aciden-
tes, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 

editou a Resolução nº 356 estabelecendo requi-
sitos de segurança para o transporte remunerado 
de cargas em motocicletas. A norma do Contran 
regulamentou a Lei nº 12.009, que trata do moto-
frete. Segundo a norma, para exercer a atividade 
o profissional deverá registrar o veículo na catego-
ria aluguel no Detran dotado de equipamento de 
proteção para pernas e motor, aparador de linha e 
dispositivo de fixação permanente para a carga.
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Moto zero está 
mais barata 

O preço da moto zero 
comercializada em 2010 
nas lojas e concessio-
nárias continua caindo e 
chega ao dobro da queda 
verificada nos doze meses 
de 2009. Um estudo que 
avaliou o preço realmente 
praticado no mercado dos 
veículos de duas rodas re-
gistrou uma baixa de 5,2% 
este ano. Durante todo o 
ano passado a queda de 
preços foi de 2,83%. 

Em julho, os preços 
caíram 0,89% e contabi-
lizou a quarta queda se-
guida no ano. Essa con-
dição teria aumentado 
o número de compra do 

veículo, inclusive porque 
a maior queda verificou-
se exatamente na marca 
que mais vende: a Hon-
da, responsável por 72% 
do mercado de motos 
no Brasil. Os preços da 
Yamaha também caíram 
na ordem de 2,17% de 
janeiro a julho e os da 
Suzuki 1,16%. Porém, a 
Sundown e a Dafra tive-
ram aumento de preço 
- 5,61% e 2,05%, res-
pectivamente, mas am-
bas apresentaram des-
valorização em julho, o 
que indica um início de 
alinhamento à queda ge-
ral do mercado.

PLANSEQ - curso gratuito 
para motofrete

O Planseg visa à formação profis-
sional dos motociclistas profissionais 
da cidade de São Paulo para trabalhar 
na atividade regulamentada pela Lei 
Federal 12.009, assinada em 2009 
pelo presidente Luis Inácio Lula da 
Silva. Essa atividade faz o transporte 
remunerado de  entrega de mercado-
rias  em  motocicletas e motonetas 
ser denominado de motofrete.

O objetivo do programa é desenvol-
ver a qualificação social e profissional 
voltada a atividade de motofrete. 

As ações, que serão implemen-
tadas, terá como foco os motoboys 
que necessitam de formação para 

se credenciarem ao mercado de 
trabalho e se enquadrarem as re-
gras exigidas nas legislações e re-
gras trabalhistas. 

Com essa formação, os profissio-
nais pilotarão com responsabilidade 
adotando atitudes positivas frente 
ao trânsito que resultará em melho-
rias aos demais usuários de vias de 
trânsito, sendo respeitado junto à 
sociedade e governo. As inscrições 
começam a partir de janeiro 2011 e 
as vagas são limitadas. É importante 
ressaltar que o profissional qualifica-
do motofrete valoriza mais a vida e 
respeita o meio ambiente.

qualificação social profissionalizante será oferecida aos 
profissionais que trabalham com motocicletas



FGV e Cesvi realizaram evento 
sobre segurança no trânsito
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As principais autoridades ligadas 
ao trânsito brasileiro reuniram-
se no evento “Década de Ações 

para a Segurança Viária – Marco 
Zero” para discutir e propor soluções 
para esse problema que parece não 
ter fim. Nunca antes, tantas entida-
des e órgãos de governos estiveram 
representados em um mesmo semi-
nário para falar sobre as ações de que 
o País necessita para seguir as reco-
mendações da ONU no que diz respei-
to aos próximos dez anos à redução 
de acidentes de trânsito. Uma iniciati-
va da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e do movimento Chega de Acidentes!, 
o evento foi prestigiado por cerca de 
200 convidados, que as-
sistiram 18 palestras so-
bre o tema do evento.

Jacow Grajew, profes-
sor da FGV, e José An-
tônio Oka, supervisor de 
segurança viária do CES-
VI, foram os anfitriões do 
evento, que contou com 
abertura da diretora da 
fundação, Maria Tereza 
Leme Fleury, e do diretor 
de operações do CESVI, 

José Aurelio Ramalho. “Buscamos 
várias entidades envolvidas com 
este tema para ações voltadas para 
a segurança viária. O grande de-
safio para 2011 é desenvolver as 
metas para a redução de acidentes 
de trânsito. Na mídia, o acidente é 
tratado como fatalidade. Mas é res-
ponsabilidade do motorista. Já sa-
bemos o que fazer. O grande desa-
fio é estabelecer como fazer.” disse 
Ramalho. O evento foi encerrado 
com um manifesto do movimento 
Chega de Acidentes!, lido pelo ex-
aluno da FGV Marcelo Neto Serra, 
que hoje é paraplégico devido a um 
acidente no trânsito.

Motocicletas teve destaque especial devido ao crescente 
número de acidentes envolvendo esse meio de transporte

Jacow Grajew, José Aurélio Ramalho e José Antônio Oka

IPVA para motos terá redução em 2011
Segundo a Fipe (Fun-

dação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas), o IPVA 
em São Paulo poderá 
diminuir e ficar em torno 
de 7,2% mais barato, po-
dendo chegar até 10% de 
seu valor real se compa-
rado a 2010. A conclusão 
baseia-se em tabela com 
valores de venda de veícu-
los calculados e divulgada 
no final de novembro pela 
Secretaria da Fazendo do 
Estado de São Paulo. No 
levantamento utilizado 
para calcular o imposto, 

os preços de motos e si-
milares recuaram 9,1%. 

A Fipe consultou os pre-
ços em setembro desse 
ano e a alíquota para o cál-
culo não mudou ficando em 
4% do valor de venda para 
carros movidos a gasolina 
e bicombustíveis; 3% para 
movidos a álcool e gás; 4% 
para picapes com cabine 
dupla; 4% para utilitários, 
ônibus e micro-ônibus; 2% 
para motos; 1,5% para ca-
minhões. Vale lembrar que 
veículos com mais de 20 
anos são isentos.

Tabela do IPVa 2011 Para moTos e sImIlares

quAL o VALoR Do DESCoNto PARA PAGAMENto à VIStA EM jANEIRo? 
Será de 3% 

oNDE PAGAR? 
Rede bancária autorizada, casas lotéricas, correspondentes bancários ou internet.

quEM tIVER IPVA AtRASADo PoDERá PAGAR o DE 2011?
Sim, independentemente da quitação ou da existência de pendências de débitos anteriores. É 
preciso observar, no entanto, que o licenciamento do veículo só poderá ser obtido com o paga-
mento de todas as pendências constantes no sistema de licenciamento eletrônico.

Lucro das montadoras baterá recorde
A indústria fabricante de motoci-

cletas recuperou parte das perdas 
registradas e deve encerrar esse 
ano com faturamento de R$ 11,5 
bilhões ante os R$ 10,4 bilhões fa-
turados em 2009. Com capacidade 

instalada para fabricar 2,5 milhões 
de motocicletas por ano, o setor 
de motocicletas encerra 2010 com 
produção de 1.720.000 unidades, 
volume que representa crescimento 
de 12%. A retomada gradual do cré-

dito em níveis melhores que os ob-
tidos ano passado e o segmento de 
consórcio foram fatores importantís-
simos para o bom desempenho do 
setor de motocicletas no ano que 
termina. A indústria de motocicletas 

é responsável no Brasil por cerca de 
360 mil empregos diretos e indiretos 
e produzirá ano que vem 2.060.000 
de motos. Desse total, o mercado 
interno deverá absorver 2 milhões 
de unidades.  


