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Motociclistas: protejam as SUAS VIDAS!
Utilizem equipamentos de proteção!!!

Os motociclistas profissionais 

de todo Brasil tem muito a 

comemorar, pois, a partir de 

novembro já começam receber, 

proporcionalmente, o adicional 

de 30% de periculosidade. Essa 

é a maior conquista desde que 

o setor se organizou em 2007 

com a gestão do presidente do 

SindimotoSP Gilberto Almeida 

dos Santos, o Gil.

Periculosidade: a maior conquista na 
história do motociclista profissional
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O Grupo de Trabalho foi criado a partir da manifestação pacífica que o 
sindicato promoveu contra o fim dos bolsões e motofaixas na cidade de São 
Paulo e produzirá contribuições para aprimorar a regulamentação da ativida-
de econômica de motofrete.

SindimotoSP reúne-se com GT para buscar 
soluções para o motofrete da Capital

Motofretista faça o curso, porque a fiscalização coMeçará eM breve

Honda leva trabalhadores profissionais em 
motocicleta para testar novo freio CBS

Cuidados ao dirigir à noite

A partir de agora, a CG 
150 Titan – modelo 2015 
– virá com sistema de fre-
nagem diferente, o CBS 
(Combined Braking Sys-
tem), que pela primeira 
vez está em uma motoci-
cleta de baixa cilindrada. 
A intenção da montadora 
é levar também, o sistema 
para a Fan 125 e 150.
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A partir de agora, a CG 150 Titan – modelo 2015 – virá com sistema de frenagem diferente, 
o CBS (Combined Braking System), que pela primeira vez está em uma motocicleta de baixa 

cilindrada. A intenção da montadora é levar também, o sistema para a Fan 125 e 150.

Editorial

Expediente

A Voz do Motoboy
Jornalista responsável: Pedro Pimenta
Diagramação: Quack Design
Colaboradores: Febramoto / Abramoto / DNP / Instituto Motofrete / SindimotoSP  / Associação dos Motofretistas
Redação: Rua Dr Eurico Rangel, 40 - 2˚ andar - Sala 3 / Brooklin Novo / Cep: 04602-060 
Telefone: 5049-0442 
email: jornalavozdomotoboy@terra.com.br

Agradecemos aqui, nesse editorial, o empenho 
da presidenta Dilma Rousseff na aprovação da Lei 
Federal 12997/2014 que aumentará 30% o salá-
rio do motociclista profissional. E não é só do mo-
tofretista, mas todos aqueles que trabalham com 
motocicleta. Isso, além de ser uma grande vitória, 
melhorará a qualidade de vida do trabalhador 
bem como melhorará o poder aquisitivo, poden-
do inclusive, financiar moto, carro, móveis etc. 
Também agradecemos o ministro Manoel Dias 
que, em menos de 90 dias conseguiu um gran-
de feito: regulamentar à Portaria 1.565 que au-
torizou o pagamento a partir do dia 14/10/2014. 
Também, em nome do setor, agradecemos o 
ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidên-
cia da República do Brasil, Gilberto Carvalho, pelo 
empenho e acompanhamento, bem de perto, de 
todo o processo, até a aprovação. Também temos 
que agradecer o senador Marcelo Crivella, que foi 
o autor do projeto e tantos outros que não medi-
ram esforços até que o benefício saísse do papel 
e fosse para o bolso do motociclista que trabalha 
no setor. Assim, com os devidos agradecimentos 
feitos, nos dirigimos a você, motociclista profissio-
nal, que é, mais do que ninguém, merecedor des-
sa conquista. Porque é você que acelera nas ruas 
e avenidas desse País, é você que paga, as vezes 
com sangue, o preço de uma das mais arriscadas 
profissões do mundo. Aproveite a conquista e use 
com sabedoria.

Honda leva trabalhadores profissionais em 
motocicleta para testar novo freio CBS

De acordo com a Honda, esta nova tecnologia irá ajudar 
os pilotos com pouca experiência e também os que pos-
suem vícios de pilotagem, pois trará uma condição mais 
equilibrada no uso dos freios, resultando em até 20% de 
redução na distância da frenagem.

No disco dianteiro ele possui três pistões, sendo que 
dois agem normalmente com o acionamento do manete 
direito e o terceiro é acionado quando pressionado o freio 
traseiro. Ao acionar o pedal do freio traseiro, além dele 
operar freando a roda com o tambor, automaticamente ele 

acionará o terceiro pistão do disco dianteiro, resultando 
em até 30% da frenagem na parte da frente da moto. Não 
há risco de travamento da roda dianteira por este sistema.

De série na Titan, versão top de linha da CG 150, a intro-
dução do CBS significou um acréscimo de apenas R$ 180 
(em média) nos preços.  A versão de entrada ESD, de ro-
das raiadas, custa R$ 7.680, enquanto a EX, equipada com 
rodas de liga leve, é oferecida por R$ 8.180. Esses preços 
podem variar de estado para estado e conforme região.

No início da segunda quinzena de outubro, a Honda e 
o SindimotoSP levaram motofretistas para um curso teó-
rico e prático sobre o novo sistema. A aprovação foi geral, 
como confirma o motofretista Nilton José Pereira. “Nuca 
havia visto nada igual e fiquei surpreso com o resultado 
excelente do sistema, pois quando acionado, freia as rodas 
sem travar e com segurança”, conclui.

Resultado do teste de frenagem feito pelo Instituto Mauá
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O Grupo de Trabalho foi criado a partir da manifestação pacífica que o sindicato promoveu contra o fim dos bolsões e motofaixas na 
cidade de São Paulo e produzirá contribuições para aprimorar a regulamentação da atividade econômica de motofrete.

SindimotoSP reúne-se com GT para buscar
soluções para o motofrete da Capital

Com o objetivo de buscar soluções práticas e ime-
diatas para o motofrete paulista, o SindimotoSP, que faz 
parte do grupo de trabalho tripartite criado pela pre-
feitura municipal, esteve com representantes do poder 
público municipal e instituições na segunda quinzena 
de outubro.

Na reunião foram discutidos os seguintes assuntos: 
volta das motofaixas nas principais vias públicas; bol-
sões de estacionamento para motofretistas; criação e 
sinalização de corredores virtuais; criação de programa 
de proteção ao motociclista; fiscalização regular nas em-
presas clandestinas e campanha educativas e de orien-
tação para o setor.

Grupo de Trabalho Tripartite de Motofrete é consti-
tuído por:

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET - Diretor 

de Planejamento, Projeto e Educação de Trânsito: Tadeu 
Leite Duarte

Departamento de Transportes Públicos - DTP - Dire-
tor: Daniel Telles Ribeiro

Departamento de Operação do Sistema Viário - DSV 
- Diretor: Roberto Vitorino dos Santos

SINDIMOTOSP - Gilberto Almeida dos Santos / Rodri-
go Silva / Gerson Silva / Gerson Cunha / Sandro Soares 
Tuna / RG: 24.738.978

UGT: Ricardo Path / Francisco Canindé Pegado do 
Nascimento

ITEP - Paulo Sergio Pirassol
ABRAMET - José Heverardo da Costa Montal / Rober-

to Douglas Moreira
ABRACICLO - José Eduardo Gonçalves / Sergio Mar-

tins de Oliveira / Wilson Yasuda.
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cilindrada,

potência 
e torque.

cuSto-
BeneFÍcio.

Força naS SuBidaS 
e eFiciência naS 

retomadaS.

conForto e 
eStaBilidade

Respeite a sinalização de trânsito. www.daframotos.com.br
Sac: 0800-773-2372

consulte condições especiais para 
frotistas e associados ao Sindimotos 

Sp na rede de concessionárias

ITENS DE SÉRIE
• Rodas de liga leve 
• Motor 150 cm³ e 12,1 cv de potência
• Painel digital e o mais completo da categoria
• Indicador de troca de óleo ajustável
• Alavanca ajustável, sem a necessidade de ferramentas
• Kit projetado e aprovado pela montadora: suporte para baú, protetor para pernas e antena 

daFra riVa carGo. pode comparar: 
é maiS em tudo.

As motos Dafra estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do ar por Motociclos e veículos similares.
Produto homologado pelo DENATRAN – Espécie “carga”.

Foram anos de luta até que o PLS 193/2003 (projeto de lei original) se transformasse 
na Lei Federal 12.997/2014 e fosse regulamentada pela Portaria 1.565. A partir de 

novembro o trabalhador recebe o benefício proporcional aos dias trabalhados, 
e, de dezembro em diante, o pagamento integral.

Periculosidade: a maior conquista na história do motociclista profissional

Com a aprovação, os trabalhadores de motoci-
cletas passam a ter direito ao adicional de peri-
culosidade de 30% sobre o valor do salário-base. 
“Essa aprovação é um reconhecimento aos esfor-
ços feitos pelos profissionais do setor e nada mais 
justo e necessário. Uma categoria que enfrenta o 
trânsito das cidades e todos os perigos que daí 
vem e que, em alguns momentos têm de cumprir 
horários apertados, tem direito sim, a periculo-

SindimotoSP sempre liderou motociclistas profissionais a vitórias 
importantes no setor de motofrete.

Ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias: disposição e empenho
na regulamentação da periculosidade.

Trabalhadores do setor de duas rodas, quando não tem direitos 
respeitados, promovem manifestações pacíficas.

sidade”, afirmou a presidenta Dilma Rousseff na 
ocasião da assinatura, em Brasília, que contou 
com a presença de várias autoridades, entre elas, 
os ministros da Secretaria Geral da Presidência da 
República, Gilberto Carvalho e do Trabalho e Em-
prego Manoel Dias, Ricardo Patah, presidente da 
União Geral dos Trabalhadores (UGT) e Gilberto 
Almeida dos Santos, o Gil, presidente do Sindi-
motoSP, que comemorou o resultado do trabalho 

ininterrupto do sindicato. “Companheiros, podem 
comemorar porque o esforço e a luta não foram 
em vão, isso é mais uma prova que desejamos 
mais qualidade de vida e segurança para todos 
que trabalham no setor profissional de duas ro-
das”, disse. Gil, ainda presenteou a presidenta e 
o senador Marcelo Crivela com um kit motofrete, 
para cada um, contendo capacete e colete padro-
nizados.
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Periculosidade: a maior conquista na história do motociclista profissional
Daqui pra frente, o trabalhador terá o poder de compra maior, 

poderá melhorar seu padrão de vida, financiar imóvel ou carro ou 
moto e ainda investir na educação dos filhos em faculdades etc.

O projeto original (PLS 193/2003), aprovado no Senado em 
2011, foi motivado por relatório do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo que apontou a ocorrência de grande número de acidentes 
envolvendo motocicletas e veículos similares, com vítimas fatais 
ou sérias lesões.

Motociclistas profissionais: atividade de risco
A profissão de motoboy tornou-se atividade de risco em to-

das as cidades brasileiras, principalmente nas grandes cidades. 
Atualmente, no Brasil, a cada 20 minutos, morre um motociclista 
profissional.

Soma de esforços resulta Periculosidade no 
bolso do motociclista profissional

O SindimotoSP contou com o apoio do poder público federal, 
sindicatos de motofrete de todo Brasil, instituições, centrais sin-
dicais, profissionais do setor, entre outros, para que o benefício 
da periculosidade fosse pago também aos trabalhadores profis-
sionais do setor de duas rodas. Para discutir a implantação do 
adicional de periculosidade aos motociclistas, o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) constituiu um grupo técnico tripartite, 
que elaborou a proposta de texto do Anexo da NR-16, que foi 
submetido à consulta pública por um período de 60 dias. O pre-
sidente do SindimotoSP, Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, foi 
o escolhido por unanimidade para ser o coordenador geral dos 
trabalhos em relação aos sindicatos laborais. 

Imagem para entrar na história: presidenta Dilma
assina à periculosidade

Ministro do Trabalho Manoel Dias visita sede do 
SindimotoSP e recebe agradecimento dos trabalhadores.

Lideranças prestigiam ato nacional de agradecimento ao benefício concedido.
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AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024

Respeite os limites de velocidade.

www.yamaha-motor.com.br
facebook.com/yamahamotorbrasil
twitter.com/yamahamotorbra
Instagram: yamahabrasil

Peças Econômicas

Os valores das parcelas em reais são de referência, conforme tabela de preços da Administradora, válida para todo o território brasileiro. Condição referente ao modelo CROSSER 150, versões E e ED, na Tabela de Preços 

do Plano Nacional do Consórcio Yamaha Motor, vigente desde o dia 10/02/2014. Grupos de 72 meses têm Taxa de Administração de 25% e Seguro de 8,7336%. Consulte o Contrato de Adesão para mais esclarecimentos 

sobre a composição dos valores. Motocicletas Yamaha estão em conformidade com o PROMOT - Programa de Controle de Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares. Central de Relacionamento 

com o Cliente: (11) 2431-6000. SAC: 0800-774-3233 - sac.consorcio@yamaha-motor.com.br. CAS - Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800-774-1415. Ouvidoria: 0800-774-9000 - ouvidoria@yamaha-motor.com.br.

AFK-YAM-AN CROSSER-145X215-21901-024.indd   1 4/14/14   11:28 AM

São Paulo é uma cidade que nunca dorme. Não 
importa  o horário da noite sempre é possível ver 
um motoboy cruzando a principal metrópole do 
País, mas você já pensou nos cuidados que o pe-
ríodo noturno traz para a atividade destes profis-
sionais que agilizam a circulação de produtos na 
vida moderna? Na sequência do texto, você terá a 
oportunidade de acompanhar dicas que poderão 
fazer a diferença para a sua segurança no trânsito.

Dirigir no período da noite requer atenção re-
dobrada dos motociclistas. Os perigos estão re-
lacionados à iluminação, cansaço, condições das 
ruas e imprudência. Em razão do menor número 
de veículos circulando à noite, muitos conduto-
res aproveitam o fluxo das grandes avenidas para 
dirigir em alta velocidade. Algumas condições ad-
versas, que seriam mais facilmente identificadas 
durante o dia, ficam escondidas nesse período, 
como buracos e até mesmo animais que cru-
zando a via. Por isso, dirigir em alta velocidade 
aumenta as chances de que o motociclista não 
perceba a presença de perigos ou veja muito em 
cima da hora esses perigos e acabe envolvido em 
um acidente.

Infelizmente, muitos trechos urbanos têm uma 
iluminação precária, o que faz com que o condu-
tor tenha que se guiar basicamente pelo farol da 
motocicleta. Por isso, mais do que nunca, é muito 
importante manter as luzes de sua moto sempre 
em boas condições para que todos possam vê-lo 
e, claro, serem vistos. O farol alto só deve ser usa-
do quando realmente necessário, para não preju-
dicar os outros.

Outro ponto de extrema importância é o can-
saço. No período da noite a probabilidade de que 
o motociclista cochilar é muito mais alta. Por isso, 
a circulação durante a noite deve ser programada 
para que o condutor tenha momentos de descan-
so. A prevenção é a maior aliada da segurança! 
Seja prudente e preserve a vida!

Conheça os Canais de Comunicação da Se-
gurado Líder-DPVAT com o usuário

 Site do Seguro DPVAT – www.dpvatsegurodo-
transito.com.br
Blog Viver Seguro no Trânsito – www.viversegu-
ronotransito.com.br
SAC DPVAT 0800 022 022 12 04

Cuidados ao
dirigir à noite

Motociclistas: protejam as SUAS VIDAS!
Utilizem equipamentos de proteção!!!

Senhores Motociclistas, o Comando do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo, preocupado com o aumento dos aci-
dentes nas Ruas e Avenidas de São Paulo, vem pedir a 
colaboração de todos para adotarmos medidas para cons-
cientiza-los da importância da prevenção contra acidentes 
de transito e de uma direção segura:

ReDuzA A VeLoCiDADe – a velocidade é um fator 
essencial na prevenção de acidentes. Pilote sempre equi-
pado – Utilize capacete no tamanho correto e com faixas 
reflexivas, vista luvas, calçado fechado acima dos torno-

zelos, dando preferência para calça de cordura ou jeans, 
jaqueta e botas.

NAS CuRVAS – Diminua a velocidade antes da che-
gada do contornar da curva, mantendo uma velocidade 
constante durante a inclinação da motocicleta, retomando 
a aceleração aos poucos para voltar a motocicleta na po-
sição “reta”.

CRuzAMeNTo – Na aproximação de um cruzamento, 
mesmo na preferencial, procure reduzir a velocidade e 
nas conversões à esquerda, procure um retorno, é sempre 
mais seguro.

SiTuAção DA PiSTA – Atenção redobrada a pisos ir-
regulares e com baixa aderência, quando se deparar com 
essas condições evite acionar bruscamente os comandos 
de acelerador e freios.

A SuA ViDA é o Seu MAioR BeM!!!

SindimotoSP e Corpo de Bombeiros iniciarão trabalho conjunto de 
educação no trânsito para diminuir acidentes com motocicletas.

apoio



*válido para motos, 
  vans e micro-ônibus usados.

Agora dá para 
parcelar seu 

Seguro DPVAT*.

Agora dá pra 
parcelar o 

Seguro DPVAT 
de motos, 

vans, ônibus e 
micro-ônibus, 

usados.

Saiba mais em:
dpvatsegurodotransito.com.br

SAC DPVAT 0800 022 12 04

Se você tem um veículo usado, como: moto, van, ônibus ou micro-ônibus, prepare-se 

para uma boa notícia. Agora você pode parcelar o pagamento do Seguro DPVAT.  

Ficou mais fácil manter seu veículo regularizado e garantir a indenização para vítimas 

de acidentes de trânsito. 

LD-0010-13F-Anu_DPVAT-260x400mm.indd   1 1/17/14   7:09 PM




