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SindimotoSP é recebido em Brasília pelo 
ministro do Trabalho e Emprego Manoel Dias

Na pauta da reunião constou a representatividade da categoria em São Paulo, combate a empresas de Apps que 
estão desrespeitando direitos trabalhistas garantidos em CLT e Convenções Coletivas, linha de financiamento 
exclusiva para motofretista via FAT-Motofrete, dados atualizados do CAGED sobre os trabalhadores com vínculos 
empregatícios, continuidade das demandas do GT criado pela SGPR – Palácio do Planalto e alteração das 
Resoluções 350 / 410 do Contran que trata do Curso de 30 horas Obrigatório gratuito.

Objetivos do sindicato são denunciar para o Ministério do Trabalho irregularidades e exigir 
pagamento dos direitos dos trabalhadores conquistados em Convenção Coletiva, além de 
respeito à CLT, que determina pagamento de férias, 13º salário, entre outros benefícios.

SindimotoSP leva empresas de Apps para 
mediação com a DRT – Ministério do Trabalho

Prefeitura de SP quer mudar lei do motofrete e convida 
SindimotoSP para contribuir com sugestões

BPP quer financiar motos 
para motofretistas

Na 1ª audiência marcada no dia 14/04, das 4 convocadas, 3 estiveram presentes e não consegui-
ram justificar as atitudes. Os representantes do Ministério do Trabalho questionaram diversos fatos 
em relação aos direitos trabalhistas que não estão sendo respeitados e não houve respostas con-
vincentes sobre as perguntas da parte das empresas de Apps. Nova reunião acontecerá em abril.

O objetivo é incentivar a regulamentação dos 
mais de 220 mil profissionais que atuam na cidade 
e, com isso, melhorar a prestação de serviços, bem 
como reivindicar isenção de impostos, diminuição 
do IPVA e outros benefícios que os taxistas já pos-
suem por estarem com a profissão e setor regu-
lamentados. A proposta está sendo redigida em 
conjunto com outras instituições do setor de duas 
rodas e deve ser apresentada à Câmara dos Verea-
dores para ser aprovada. Na sequência, deve rece-
ber a sanção ou veto do prefeito Fernando Haddad.

O Banco do Povo Paulista (BPP) está fechan-
do parceria com o SindimotoSP para disponibi-
lizar um posto de atendimento exclusivo para 
motofretistas na sede do sindicato, que esteve 
com representantes da instituição. Ainda nesse 
semestre, pode sair a formalização oficial.

Vítimas do trânsito: Seguro DPVAT paga mais de 763 mil indenizações em 2014. 
Número é 20% superior ao de 2013.  Valor pago soma R$ 3,90 bilhões

SindimotoSP é contra projetos 
de lei para motociclistas que 

estão sob análise nas comissões 
de Viação e Transportes, de 
Constituição e Justiça e de 

Cidadania em Brasília.
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Na pauta da reunião, assuntos voltados para a melhora dos serviços 
prestados pelo setor de motofrete,  bem como a garantia de direitos 

dos trabalhadores da categoria, estiveram presentes. 
O principal deles foi a representatividade do setor em São Paulo.

SindimotoSP é recebido 
em Brasília pelo ministro
do Trabalho Manoel Dias
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Março chegou, as chuvas não. As tempesta-
des que estão chegando vem especificamente 
de Brasília com as denúncias de corrupção. Povo 
na rua. Caos?  Impeachment? Ou uma virada 
de mesa da parte das autoridades federais? Só 
o tempo dirá. Como não podemos esperar por 
isso, seguimos em frente rumo a qualificação 
do setor e a padronização do motofrete. Nessa 
edição tem matéria falando sobre empresas de 
aplicativo, projetos de leis para motociclistas, 
participação do SindimotoSP em audiência pú-
blica na Câmara dos Vereadores de Sorocaba e 
muito mais.

Boa leitura

A Câmara Municipal realizou audiência pública na 
noite de quinta-feira, 26, para discutir a Lei 9.413, de 8 
de dezembro de 2010, que regulamenta o serviço de 
motofrete no município de Sorocaba. Na audiência 
pública, o SindimotoSP deixou claro a necessidade de 

Impressão do chassi da moto e número da 
placa em capacetes está sendo avaliada pe-
las comissões e já está em caráter conclusivo. 
Segundo os autores, isso diminuiria acidentes 
bem como identificaria assaltantes que usam 
motos para cometer delitos. O SindimotoSP é 
contra essas medidas porque considera discri-
minatórias, além de que não diminui acidentes 
nem qualifica o setor, duas bandeiras conside-
radas essenciais pelo sindicato. 

Vale ressaltar que o SindimotoSP não é con-
tra os projetos  de lei porque muitos aumentam 
a segurança dos motociclistas, porém, é nas en-
trelinhas que o trabalhador fica no prejuízo, pois 
tem que arcar com custos.

EntEndA MElhor o quE são 
EssEs ProjEtos dE lEi

O Projeto de Lei 4986/13 do deputado Ro-
berto Britto (PP-BA) obriga impressão do chassi 
da moto em capacetes. A medida vale para con-
dutores e passageiros de motocicletas. O obje-
tivo é evitar crimes cometidos por motociclistas.

No entender do SindimotoSP isso é discri-
minatório, pois assaltos são cometidos só por 
motociclistas? Como se já não fossem muitas 
as dificuldades enfrentadas pelos motociclistas, 
estes ainda têm que engolir “goela abaixo” as 
ideias de alguns políticos que entendem a mo-
tocicleta como problema e não como solução 
de transporte rápido e eficaz que é.

Já o Projeto de Lei 3515/12 do deputado 
Danrlei de Deus Hinterholz (PSD-RS) obriga 
motociclistas, inclusive acompanhantes, a usar 
capacete com o número da placa do veículo. 
Pelo texto, as informações deverão ser gravadas 
na parte traseira central dos capacetes. Deso-
bedecer à lei poderá ser considerado infração 
gravíssima. Com isso, o condutor receberá 7 
pontos na carteira e pagará multa no valor de 
R$ 574. Essa lei se aprovada, o motofretista 
pode ficar impedido de fazer o Curso de 30 Ho-
ras do Contran porque a pontuação gravíssima, 
determina que o profissional não pode realizar 
o curso. Isso é no mínimo, injusto, sem falar 
que um motociclista usa e tem vários capacetes 
diferentes para usar no dia a dia. É óbvia a im-
propriedade deste projeto de lei e mais um que 
evidencia a moto como problema e não solu-
ção, pois a ínfima parcela que faz uso dela para 
crimes merece maior atenção dos legisladores 
que a massa honesta de condutores.

Câmara de Vereadores de Sorocaba 
recebeu o SindimotoSP

fiscalização das empresas 
clandestinas e prestadores 
de serviços avulsos que 
atuam no setor

Ficou acertado que a 
Comissão de Transpor-
tes da Câmara Municipal 
irá encaminhar um ofício 
para o Detran/SP ques-
tionando o andamento 
das fiscalizações do setor 

e que deverão ser feitas campanhas permanentes 
de conscientização dos motofretistas sobre a im-
portância das placas de identificação e dos disposi-
tivos de iluminação e sinalização, entre outros equi-
pamentos de segurança previstos na legislação.

Devido ao incessante trabalho em defender os 
direitos dos trabalhadores motofretistas de São 
Paulo e Brasil, o SindimotoSP ganhou o direito de 
estar no grupo de trabalho criado entre Secretaria 
Geral da Presidência da República, Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), Denatran / Contran, 
Ministério da Saúde e UGT, além de ou-
tras instituições do setor de duas rodas. 
O SindimotoSP, pelos serviços relevantes 
à categoria, tem garantido espaço entre 
os poderes públicos municipal, estadual 
e federal. Na ocasião do encontro foi co-
locado pelo sindicato a continuidade das 
demandas e apresentado soluções para as 
dificuldades do setor.

O assunto principal girou em torno 
da representação da categoria em São 
Paulo. O SindimotoSP mostrou diversos 
documentos que comprovam a luta pe-
los direitos do trabalhador nesses anos.

Em seguida, mostrou que as empre-
sas de aplicativos estão descumprindo 
a CLT na contratação de mão de obra. 
O presidente Gilberto Almeida dos 
Santos, o Gil, pediu criação de uma 
portaria que possa incluir essas em-
presas no sistema de CLT.

Para atualizar a frota de motocicle-
tas e incentivar a padronização foi so-
licitado linha de financiamento, deno-

minada FAT-MOTOFRETE, para motofretistas.
Para encerrar o evento oficial, Gil pediu alteração 

das Resoluções 350 e 410 do Contran que tratam 
do Curso de 30 horas Obrigatório Gratuito – (EAD/
Presencial). O objetivo é incentivar a regulamenta-
ção em todo País.

SindimotoSP é contra projetos de 
lei para motociclistas que estão sob 
análise nas comissões de Viação e 

Transportes, de Constituição e Justiça 
e de Cidadania em Brasília.
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Desafio da Resistência: motovloggers testam pneus Vipal
Assim como os motociclistas, a Vipal Pneus de 

Moto aprendeu nas ruas que a vida sobre rodas 
é cheia de obstáculos: pedras, buracos, trânsito, 
tempo ruim. Foi um longo caminho, que serviu 
para entender na prática a melhor forma de en-
frentar os desafios. A cada quilômetro percorri-
do, novas descobertas ajudaram a desenvolver 
produtos para quem vive o dia a dia arriscado 
do asfalto.

A Vipal Pneus conhece essa realidade, pois 

A Vipal Borrachas está nas ruas há mais de 40 anos. Afinal de contas, para rodar 

mais e melhor, só mesmo conhecendo na prática como se faz.  

Acesse www.vipalpneus.com.br/desafiodaresistencia e confira o teste dos motovloggers.

Para verificar a qualidade da nova linha Stre-
et, nada melhor do que a rua, o melhor labo-
ratório de testes. A Vipal Pneus foi ouvir dois 
especialistas que, além de enfrentar os riscos 
do asfalto, gravam cada momento da vida sobre 
duas rodas e compartilham os vídeos com seus 
milhares de seguidores no YouTube. Os moto-
vloggers MuMu e EletroBoy aceitaram encarar 
o Desafio da Resistência e mostraram como a 
nova linha Street aguenta qualquer tranco.

também cresceu encarando de frente as dificul-
dades. Nessa trajetória, coragem e superação 
sempre foram fundamentais. Por isso, a empre-
sa não cansa de buscar soluções e lança a nova 
linha Street, que oferece 15% a mais de resis-
tência do que os produtos da concorrência. Na 
hora de rodar, isso significa menos tempo para-
do para manutenção, maior resistência a furos e 
durabilidade. Ou seja, muito mais quilômetros 
rodados.

Canal do MuMu / Teste do pneu ST500

Murilo Moreira, 32 anos
Empresário, mostra a realidade do asfalto e dá dicas aos 
motociclistas.

Francisco Lopes Kolecza, 34 anos
Comerciante, começou filmando suas entregas e narra o dia a dia
dos motoboys.

O caminho para ser reconhecida como uma das 
maiores empresas do ramo de borrachas do mun-
do demandou muito empenho. A Vipal Borrachas 
foi a primeira fabricante brasileira de produtos para 
reparos para pneus e câmaras de ar. Ao longo de 
mais de 40 anos, ampliou sua atuação para o seg-
mento de reforma de pneus, e hoje também ofe-
rece pneus novos – como é o caso dos Pneus de 
Moto –, entre outros produtos.

Líder na América Latina e uma das principais fa-
bricantes mundiais do segmento, a Vipal Borrachas 

A Vipal Pneus de Moto oferece garantia de 
5 anos, a partir da data de produção do pneu. 
Defeitos de fabricação devem ser constatados 
pela área técnica da Vipal ou por técnico cre-
denciado de sua rede de revendedores.

 EletroBoy Digital / Teste do pneu ST200

Entenda por que os 
produtos da Vipal Pneus 
de Moto são 15% mais 

resistentes

Garantia Vipal

Conheça a nova linha street

Vipal Borrachas: referência global no segmento

Escolha o seu pneu e faça o teste você também:

VIPAL ST200
Muito mais agilida-

de, alto rendimento 
por quilômetro roda-
do e desgaste unifor-
me da banda. Oferece 
conforto e segurança 
com aderência em pis-
tas secas ou molhadas.

VIPAL ST300
Estrutura reforçada 

e banda de rodagem 
projetada para garantir 
alta resistência aos im-
pactos.

VIPAL ST400
Com desenho es-

portivo, tem muito 
mais estabilidade nas 
curvas e maior tempo 
de rodagem com a se-
gurança que o motoci-
clista precisa. 

VIPAL ST500
O design arrojado e 

mais agressivo foi de-
senvolvido com com-
postos de alta tecnolo-
gia que asseguram um 
excelente rendimento 
e maior estabilidade 
nas curvas.

acredita na constante busca por inovação e na proxi-
midade com quem usa seus serviços e atua na em-
presa. Possui três fábricas – duas em Nova Prata (Rio 
Grande do Sul) e uma em Feira de Santana (Bahia) 
–, além de um Centro de Pesquisa e Tecnologia. 

Com mais de 3.000 profissionais, estrutura física 
de 163 mil m² e capacidade instalada superior a 18 
mil toneladas/mês, suprimos o mercado mundial 
com a mais alta tecnologia e qualidade. Seus pro-
dutos rodam pelas estradas de mais de 90 países, 
em todos os continentes.
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Somente quem já produziu mais de 20 milhões de motos no Brasil pode 
oferecer para você o melhor custo-benefício, e para o motor da sua moto: 
a melhor limpeza, lubrificação e durabilidade.

Na hora da manutenção, exija Óleo Genuíno Honda!
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Vítimas do trânsito: Seguro DPVAT paga mais de 763 mil indenizações em 2014. 
Número é 20% superior ao de 2013.  Valor pago soma R$ 3,90 bilhões

A Seguradora Líder-DPVAT pagou, em 2014, mais de 
760 mil indenizações do Seguro DPVAT a vítimas de 
acidentes de trânsito em todo o Brasil. São crianças, jo-
vens, idosos, trabalhadores que sofrem com a violência 
das ruas e estradas do País. O número é 20% superior 
ao registrado em 2013, que foi de 633 mil indeniza-
ções. No total, o valor pago atingiu R$ 3,90 bilhões.

O levantamento do Seguro DPVAT aponta que 78% 
(595.693) das indenizações pagas correspondem à 
cobertura de invalidez permanente, 15% (115.446), 
de reembolso de despesas médicas e 7% (52.226), 
de morte.

A comparação com 2013 revela que houve um au-
mento de 34% no número de indenizações pagas por 
invalidez permanente, um decréscimo de 14% nas in-
denizações por reembolso de despesas médicas e uma 
diminuição em 5% no número de mortes.

Segundo Ricardo Xavier, Diretor-Presidente da Segu-
radora Líder-DPVAT, as estatísticas mostram que a ado-
ção de equipamentos e políticas de segurança, como 
uso do cinto, airbag, redução da velocidade nas vias e a 
Lei Seca já trazem resultados positivos, como a diminui-
ção das mortes. No entanto, na categoria motocicleta 
ainda há um aumento de indenizações por invalidez 
permanente a cada ano. 

“As motocicletas substituíram a locomoção por ani-
mal nas áreas rurais do Brasil. Nas grandes cidades, 
tornaram-se o meio de transporte mais ágil para fugir 
dos engarrafamentos, mas, justamente, o motorista de 
moto é quem sofre uma incidência maior de lesões físi-
cas. Uma pequena queda já pode causar uma invalidez 
permanente devido à alta exposição do corpo. A inde-

dez permanente e apenas 4% por morte.  O restante para 
reembolso de despesas médicas.

Foram mais de 580 mil vitimas em acidentes com mo-
tocicleta, a maioria do sexo masculino (88%) nas indeni-
zações de morte (88% é para as indenizações de morte 
em acidentes envolvendo motocicletas). Já os automóveis 
representaram 19% (147.012) das indenizações pagas, as 
pick-ups e vans 3% (21.855) e ônibus, micro-ônibus e vans 
representaram 2% (14.435).

Para atender a demanda crescente de beneficiários, a 
Seguradora Líder-DPVAT conta com um total de 7.880 pon-
tos de atendimento em todo o Brasil. Para localizar o ponto 
mais próximo de você, basta acessar o site www.dpvatse-
gurodotransito.com.br.

 
serviço
 Solicitar o Seguro DPVAT é fácil, rápido, simples, gratuito 

e não é preciso da ajuda de intermediários. A própria vítima 
ou beneficiário pode ir a um ponto oficial de atendimento 
em posse da documentação completa para dar entrada no 
benefício. Com a documentação correta, a indenização é 
paga em até 30 dias.

 São três tipos de coberturas para o Seguro DPVAT: mor-
te (R$13.500); invalidez permanente (até R$13.500, varian-
do conforme gravidade da lesão) e Reembolso de Despe-
sas Médicas e Hospitalares (até R$2.700, de acordo com 
despesas comprovadas e valor limite de tabela do Sistema 
Único de Saúde).

 Para saber a documentação necessária, locais de aten-
dimento ou informações sobre o andamento do pedido, a 
vítima pode ligar, gratuitamente, para o telefone 0800 022 
12 04 ou pelo site www.dpvatsegurodotransito.com.br.

nização do Seguro DPVAT ameniza o primeiro impacto 
dos custos financeiros, ajudando os herdeiros ou a pró-
pria vítima, em um momento doloroso que nenhuma 
família imagina que irá passar”, analisa Xavier.     

Dos recursos arrecadados pelo Seguro DPVAT, 45% 
são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 
ajuda no custeio do tratamento de vítimas do trânsito. 
Em 2014, o valor destinado ao SUS foi de R$ 3,8 bi-
lhões. Já em 2013, a quantia somou R$ 3,6 bilhões.

Outros 5% da arrecadação são destinados ao Depar-
tamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para custeio 
de campanhas de educação no trânsito. O restante é 
administrado pela Seguradora Líder-DPVAT para o pa-
gamento das indenizações.

 
Perfil das vítimas
Das 763 mil vítimas de trânsito, em 2014, 75% eram 

homens e 25%, mulheres. Os jovens continuam sen-
do a maior parcela dos acidentados: 24% das vítimas 
tinham entre 18 a 24 anos, 28%, de 25 a 34, 19%, de 
35 a 44, 19%, 45 a 64, 4% mais de 65, 1% de 0 a 7 e 
5% de 8 a 17.

 Das indenizações pagas por morte, 50% (25.889) 
foram destinadas a motoristas (sendo 16.356 motoci-
clistas), 31% (16.252) pedestres e 19% (21.776) pas-
sageiros.

 
uma triste realidade para motociclistas
Em 2014, 76% das indenizações pagas foram para 

acidentes envolvendo motocicletas  - o veículo de duas 
rodas representa 27% da frota nacional. Das indeniza-
ções pagas no período, 82% foram referentes à invali-




