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Entidades apresentaram demandas do setor motofrete, que precisam de ações urgentes, 
em reunião com Leonardo Rolim – Secretário da Previdência e Narlom Gutierre Nogueira – 

Secretário Adjunto de Previdência. Presentes também estavam Gilberto Almeida dos Santos e 
Rodrigo Silva (Febramoto e SindimotoSP) e Valter Ferreira (SindimotoRS).

 Projeto Motociclista Seguro 
é apresentado na Câmara 
Temática de Motos - CMTT

Congresso vota MP 881 da
 liberdade econômica

Audiência Pública em SP discute
regulamentação do motofrete

Sindimotosp  realiza 
serviços do  DTP

Periculosidade está mantida 
para o trabalhador motociclista

Acidentes com motociclistas
Seguradora Líder divulga relatório de 10 anos 

Ministério da Economia recebe 
propostas e demandas do  
SindimotoSP, SindimotoRS

e Febramoto

As negociações com o Congresso começaram após ser aprovado no Sena-
do Federal no dia 12/07, a retirada do inciso 3 do art. 193 da Lei Federal 12.997.  
O relator da MP 881/19, o deputado federal Jerônimo Georgen  PP-RS, ao tomar co-
nhecimento sobre a medida que retirava o benefício a todos os trabalhadores em 
motocicletas,  abriu um canal de diálogo com os representantes da categoria de 
SP e RS, onde foi discutido com o parlamentar e governo a necessidade de manter 
este benefício que tem como fator um balizador em  prol da previdência social, 
após várias reuniões em Brasília, ficou mantido o benefício da periculosidade, 
uma das maiores vitórias da história no país para os profissionais.

As entidades representativas do setor de motofrete abriram diálogo com o 
Governo Federal para tratar sobre as demandas da categoria, o foco da reunião 
com o secretário da previdência foi o aumento dos acidentes e mortes, que 
nos últimos 10 anos, vem causando rombo de bilhões na conta  do governo.  
A grande preocupação da equipe econômica  é a invalidez permanentes com o 
jovem motociclista. Dados da Seguradora Líder DPVAT mostram que mais de  
2,5 milhões de motociclistas ficaram inválidos. Foram tratados também os 
assuntos sobre a  periculosidade e pejotização. Foi apresentado proposta de 
criação do Fundo de Combate aos Acidentes com Motos-FCAM, tema que será 
discutido com o governo e o congresso.
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Editorial

Esse mês foi intenso para o motofrete. Audiência pública na Câmara dos Vereadores para 

tratar sobre os aplicativos e reunião com o deputado federal Jerônimo Goergen para que a 

periculosidade fosse mantida estão na página 2. Também tem matéria especial sobre acidentes 

de moto que deixou mais de 2 milhões de pessoas com invalidez permanente. Tem ainda textos 

sobre a mini-reforma, julgamento da Ifood, reunião com representantes do governo federal - 

Ministério da Economia para tratar de demandas da categoria de motofrete, artigo da Anfamoto 

e muito mais. Leia e fique por dentro do que acontece no setor de motofrete. 

Projeto Motociclista Seguro é apresentado
na Câmara Temática de Motos - CMTT

Periculosidade está mantida para o trabalhador motociclista

Sindicatos e federação estiveram em Brasília para 
explicar ao deputado federal Jerônimo Goergen, do 
PP, a necessidade da permanência do pagamento do 
benefício aos motociclistas profissionais de todo Bra-
sil dado o risco que enfrentam no exercício da profis-

Para reduzir os índices de mortalidade que envolvem acidentes com 
motocicletas, a Câmara formada por representantes de vários segmentos da 
sociedade, inclusive o SindimotoSP -representando os motociclistas, está 
viabilizando projeto que terá várias ações, como campanhas educativas, 
fiscalização, entre outras.

Desencontro de informações causou confusão em apresentação de Projeto 
de Lei na mini-reforma trabalhista. Erro foi corrigido depois de pressão do 
SindimotoSP, Febramoto e SindimotoRS. Os motoboys que atuam em todo 
território nacional podem ficar tranquilos que o adicional de 30% sobre o 
salário descrito na carteira profissional está garantido.

são. Os 30% sobre os salários de todos os trabalhado-
res em motocicletas beneficiam, atualmente, mais de 
2 milhões de brasileiros.

Sensibilizado pela questão, o deputado garantiu 
que a Periculosidade será mantida para os motofre-
tes, afirmando inclusive que, a parte referente a esse 
assunto no texto já foi excluída.

Goergen alegou que “um erro de redação não po-
deria prejudicar os motofretistas de todo Brasil”. No 
entendimento dele, à legislação deve melhorar e ade-
quar a lei dos motoboys e não prejudicar. Se não fosse 
a intervenção dos sindicatos de motofrete, ela pode-
ria ter passado e excluído o benefício do trabalhador. 
“Foi uma grande conquista que contribuiu para que 
os trabalhadores motociclistas passassem a receber 
um salário melhor devido ao risco que se expõem”, 
explicou Gilberto Almeida dos Santos, presidente do 
SindimotoSP e da Febramoto.

Agora, novo texto está sendo discutido no Congres-
so Nacional para mudar algumas regras na periculo-
sidade para os motofretes. SindimotoSP e Febramo-
to, que fazem parte de grupo Tripartite que discute as 
alterações, querem incluir todos trabalhadores que 
exercem atividades profissionais com motocicletas 
no exercício da profissão.

O presidente do Sindimoto RS Valter Ferreira tam-
bém trabalhou em seu estado e ajudou a construir um 
diálogo com o deputado para que juntos com Sindimo-
toSP e a Febramoto a vitória viesse para todo Brasil. A 
união da categoria com o congresso e com o governo, 
encabeçado pelo deputado federal Jerônimo Goergen 
PP/RS, estimulou desenvolverem grandes parcerias, 
que acontecerão durante os próximos meses, em prol 
dos motociclistas e profissionais de todo Brasil.

A Lei Federal 12009 diz que não existe motoboy in-
dependente e todos aqueles que executam suas fun-
ções profissionais com motocicleta devem receber a 
periculosidade. Nesse caso, empresas de aplicativos 
ludibriam o sistema e não pagam alegando que seus 
colaboradores são MEIs, fato que está sendo alvo de 
investigação do Ministério Público do Trabalho, que 
inclusive já multou as empresas de aplicativo Loggi, 
Rappido, IFood e outras em milhões de reais.

Segundo a CET-SP, em 2018 morreram 849 pes-
soas na cidade de São Paulo, destas, 43% eram 

motociclistas. Falta de manutenção na motocicle-
ta, velocidade, desrespeito às regras de trânsito 

foram os principais motivos. Ainda em relação a 
dados estatísticos, 33% dos acidentes fatais en-
volveram motos e caminhões nas Marginais Tietê 
e Pinheiros.

 Para a instituição, o motociclista precisa fazer 
sua parte como respeitar limites, não fazer uso 
de bebida ou drogas, pilotar com equipamentos 
de segurança e sempre defensivamente, enten-
dendo que ele é a parte mais frágil no caótico 
trânsito da cidade.

No projeto apresentado na última reunião, a 
ideia é enfatizar uso de equipamentos de segu-
rança, como capacete afivelado e com viseira 
abaixada, que diminui 40% o risco de morte. 
Não beber quando estiver pilotando a motocicle-
ta evita em até 3 vezes as chances de morrer em 
um acidente

Outro item observado foi que, 30% das autua-
ções da Polícia Militar referem-se ao mau estado 
de conservação, principalmente dos pneus. Com 
eles gastos, o motociclista não consegue frear 
a tempo. No panfleto distribuído ensina-se que 
pela marca TWI é possível vera marca do desgas-
te da borracha.

Agora, no Grupo de Trabalho que compõe à Câ-
mara, as ações serão discutidas para serem colo-
cadas em práticas.



Não pilote teclando!
F o q u e  n o  q u e  r e a l m e n t e  i m p o r t a :  s u a  v i d a

Motociclista consciente
não usa celular na moto!

Mantenha as mãos no guidão
e os olhos na via, não vacile

com sua segurança!

www.abraciclo.com.br

Respeite os limites de velocidade!
Sua vida é mais importante.



4 ACESSE NOSSO SITE WWW.JORNALAVOZDOMOTOBOY.COM.BR EDIÇÃO 102 - 2019

SindimotoSP, Febramoto e SindimotoRS reúnem-se com 
representantes do Ministério da Economia em Brasília

Câmara aprova texto-base da MP 881 da Liberdade Econômica

MPT critica empresas de app em audiência pública na Câmara dos Vereadores de SP

O SindimotoSP e a Febramoto já entregaram para o 
presidente Jair Bolsonaro um programa de geração de 
500 mil empregos diretos com segurança para todas 
as 27 capitais brasileiras em projeto que poderá ser 
pauta de criação de uma mesa de diálogo envolvendo 

A MP 881/19, conhecida como MP da Liberdade 
Econômica, estabelece garantias para a atividade 
econômica de livre mercado, impõe restrições ao po-
der regulatório do Estado, cria direitos de liberdade 
econômica e regula a atuação do Fisco Federal.

A versão do texto aprovada libera pessoas físicas e 
empresas para desenvolver negócios considerados de 
baixo risco, que poderão contar com dispensa total 
de atos como licenças, autorizações, inscrições, regis-
tros ou alvarás.

O texto aprovado é uma emenda aglutinativa nego-
ciada pelo relator, deputado Jerônimo Goergen (PP-
-RS), que retira pontos aprovados na comissão mis-
ta considerados inconstitucionais. “Vamos aprovar 
uma lei com toda a segurança de que vamos dar um 
passo importantíssimo para diminuir a presença do 
Estado na vida do cidadão”, disse o relator.

Entidades apresentaram demandas do setor motofrete, que 
precisam de ações urgentes, em reunião com Leonardo Rolim 

– Secretário da Previdência e Narlom Gutierre Nogueira – 
Secretário Adjunto de Previdência. Presentes também estavam 

Gilberto Almeida dos Santos e Rodrigo Silva (Febramoto e 
SindimotoSP) e Valter Ferreira (SindimotoRS).

Jerônimo Goergen: medida vai diminuir presença do 
Estado na vida do cidadão

a Casa Civil da Presidência da República, devido à 
complexidade que envolve outros ministérios da es-
planada no processo.

Uma das questões abordadas na reunião com o 
secretário da previdência fala dos acidentes com 
motociclistas e profissionais que aumentaram. A 
invalidez permanente tem deixado milhões de mo-
tociclistas e profissionais à beira da aposentadoria 
precoce, gerando alto custo para à Previdência So-
cial, ainda mais agora que empresas de aplicativos 
trabalham com práticas fora das leis que disciplinam 
o setor e que incentivam entregas mais rápidas com 
prêmios ou bônus.

Por conta disso, a prefeitura de SP apresentou rela-
tório para à imprensa no começo do ano que revelou 
aumento considerável de acidentes com motociclistas 
devido essa prática, ou seja, 18% das mortes em 2018 
estavam vinculadas ao aplicativos. Essas empresas 
ainda desrespeitam a Leis Federais 12.009, 12.436, 
12.997, além da Lei Municipal 14.491 da cidade de SP. 
Ainda precarizam as relações de trabalho e praticam 
o dumping social, sem pensar na saúde e segurança.

Hoje são 2,9 milhões de invalidez permanente, 250 

O relator também inseriu na proposta temas como 
a instituição da carteira de trabalho digital; agilidade 
na abertura e fechamento de empresas e a substitui-
ção dos sistemas de Escrituração Digital de Obriga-
ções Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) 
e do banco de dados sobre estoques chamado Bloco K.

Por outro lado, o texto final do relator retirou te-
mas que não faziam parte da MP original, tais como: 
taxas de conselhos de farmácia e isenção de multas 
por descumprimento da tabela de frete rodoviário.

Entre os pontos mantidos por Georgen está o fim 

Presente na audiência, Rodrigo Castilho, 
procurador do Ministério Público do Trabalho 
de São Paulo (MPT-SP), disse que a autonomia 
dos entregadores abre margem à sonegação 
dos direitos da categoria, como no caso da 
extensão da jornada de trabalho, com inter-
valos, férias, além da segurança e saúde do 
trabalhador.

“As empresas se eximem de qualquer respon-
sabilidade sobre esses direitos, como a contra-
tação de um seguro de acidente, por exemplo. 
Até isso é transferido para a mão de obra”, afir-
mou Castilho.

Segundo o procurador do MPT-SP, existem in-
quéritos que investigam essas empresas, como 

Votação na Câmara dos Deputados Federais

O encontro aconteceu na Esplanada dos Ministérios Bloco F – 8º andar, em Brasília, 
e serviu para colocar os representantes do governo federal sobre demanda das 
categorias dos motociclistas e profissionais em todo território nacional.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no início do mês uma emenda 
aglutinativa ao texto da MP da Liberdade Econômica.

mil mortes no trânsito tendo como principais vítimas 
os jovens de 18 a 36 anos, responsáveis por mais de 
50% dessas causas. Diante desse quadro, o governo 
federal precisa tomar medidas urgentes.

A periculosidade foi outro assunto tratado com o 
governo federal e o congresso nacional com enten-
dimento da permanência da Lei Federal 12.997, que 
mantém 30% sobre os salários de todos os trabalha-
dores em motocicletas, beneficiando mais de 2 mi-
lhões de brasileiros.

O deputado federal Jerônimo Goergen, do PP/RS, 
depois de conversar com o SindimotoSP e a Febramo-
to, além do SindimotoRS, ficou a favor da categoria 
defendendo no plenário do Congresso a permanência 
do benefício a todos os trabalhadores em motocicle-
tas. O presidente do SindimotoRS Valter Ferreira tam-
bém participou dos encontros.

Também na reunião falou-se de Projeto de Lei que 
cria um fundo de combate aos acidentes com motos. 
A ideia é usar de 2% da arrecadação de multas exclu-
sivamente para campanhas de educação e seguran-
ça para o trabalhador motociclista. Já está mais que 
provado que capacitação, qualificação, campanhas e 
uso de equipamentos de segurança que funcionam e 
salvam vidas.

Em breve, SindimotoSP e Febramoto estarão nova-
mente em Brasília defendendo os interesses dos pro-
fissionais e motociclistas.

das restrições de trabalho aos domingos e feriados, 
dispensando o pagamento em dobro do tempo tra-
balhado nesses dias se a folga for determinada para 
outro dia da semana. Conforme o texto, o trabalhador 
poderá trabalhar até quatro domingos seguidos, sen-
do-lhe garantida uma folga neste dia. Originalmente, 
a proposta era de até sete semanas de trabalho aos 
domingos para que o trabalhador pudesse ter uma 
folga neste dia da semana.
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“Na apresentação feita pelos representantes das empresas 
por aplicativos, parece que é tudo muito bom, mil maravilhas, 
mas no dia a dia, a precarização das relações trabalhistas está 
causando uma verdadeira carnificina nas ruas da cidade”.

Gilberto Almeida dos Santos 
Presidente do SindimotoSP

a iFood, Loggi e outras, por suspeita de falhas 
no modelo de contratação vigente. “Estamos 
aguardando a definição pelo Judiciário para 
saber se esses trabalhadores são, de fato, autô-
nomos, ou se essa autonomia apenas mascara 
uma relação de emprego”, declarou Castilho.

Cada vez mais, com lucros milionários, elas 
precarizam relações trabalhistas, praticam o 
dumping social e expõem os trabalhadores a 
longas jornadas e baixos salários.

Na audiência, a Comissão de Trânsito, Trans-
porte e Atividade Econômica, ouviu de repre-
sentantes dos motociclistas profissionais, como 
o SindimotoSP, a defesa por regras mais rígidas 
e respeito às leis já existentes.
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Acidentes com motos deixam 2,5 milhões de pessoas com 
invalidez permanente em uma década

Mais de 2,7 milhões de brasileiros ficaram com inva-
lidez permanentes ou morreram em acidentes com mo-
tocicletas. Os dados foram coletados pela seguradora 
Líder, responsável pela administração do seguro Dpvat 
(seguro para danos causados por veículos) e registra 
verdadeira epidemia de mortes de motociclistas no país.

Se observado todos os que se acidentaram com 
motos, incluindo os casos menos graves, o total 
chega a quase 3,3 milhões - uma população que 
comparada às de cidades brasileiras, só não supe-
ra as de Rio de Janeiro e São Paulo.

Em dez anos o contingente de acidentados cres-

Relatório da Líder Seguradora mostra também 200 mil mortos nesse período. 
Ocorrências afetam saúde pública, previdência e produtividade de uma geração 
de trabalhadores que segue sem políticas públicas que visem melhoria na 
qualidade de vida e segurança no exercício da profissão.

ceu 72%, enquanto os acidentados com outros 
meios de transporte aumentaram 28%, em média. 
No período, os números daqueles que sofreram 
com algum tipo de invalidez permanente após um 
acidente com moto cresceu 142%. Os condutores 
de motocicletas representam 68% dos que sofre-
ram acidentes. 

Especialistas afirmam que a redução destes ín-
dices passa pela criação de políticas públicas es-
pecíficas para quem anda de motocicleta, além de 
conscientização dos demais agentes participantes 
do trânsito brasileiro.

UF Estado Qtd %  Brasil

SP SÃO PAULO 344.134 10,5%

CE CEARÁ 335.998 10,2%

MG MINAS GERAIS 328.825 10,0%

PR PARANÁ 245.863 7,5%

SC SANTA CATARINA 231.6957 ,0%
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O perigo em usar pneus remoldados

SindimotoSP realiza os serviços do DTP na 
regularização de documentos para motoboys

Recebemos muitas consultas sobre a utilização dos 
pneus remoldados. Na maioria delas a primeira pergunta 
sempre, é porque o pneu remoldado custa menos que 
um pneu original? Somo a essa pergunta outra questão: 
quanto vale sua vida? Certas economias podem custar 
muito caro, quando se trata de segurança.

Desde abril de 2004, a Resolução Contran 158, proíbe 
o uso de pneus reformados em motocicletas, seja por 
processo de recapagem, recauchutagem ou remoldagem. 
Em 2015, a Portaria Inmetro 554, determinou a proibição 
do serviço de reforma de pneus destinados ao uso em 
vias públicas para motocicletas, ciclomotores, motonetas 
e triciclos. Recentemente foi solicitado ao Inmetro a 
revogação do artigo 6o, da Portaria No 554, o que somos 
radicalmente contra, principalmente em se tratando de 
um item tão importante quanto o pneu.

O pneu da motocicleta não foi projetado para ser 

Além de oferecer mais comodidade ao trabalhador 
motociclista que precisa desses documentos para 
trabalhar legalizado, os valores cobrados são bem 
menores dos que os praticados por outras instituições 
que realizam o serviço. A rapidez na entrega dos 
documentos também é diferencial, já que o  SindimotoSP 
conhece todas as etapas do processo, emite as certidões 
e entrega nas mãos do motociclista tudo pronto. O 
sindicato atende tanto sócios quanto não sócios de 
segunda a sexta-feira das 8 às 17 hs na Rua Dr Eurico 
Rangel, 58 – Brooklin Novo – SP. Obtendo o Condumoto 
e a Licença Motofrete o trabalhador do motofrete fica 
dentro da regulamentação exigida pela Lei Federal 
12009 e Lei Municipal 14491 da capital de São Paulo. 
Veja os documentos necessários para início do processo 
de regulamentação.

Para o 1° Condumoto - Celetista e Autônomo
1. CNH categoria “A” expedida há pelo menos 2 anos 

(original e cópia)
2. Certidão de Distribuição e Execução Criminal junto 

a Justiça Federal (original) emitida pelo site www.jfsp.
jus.br (SindimotoSP tira gratuitamente para associados)

3. Comprovante de endereço com CEP e bairro (original 
e cópia)

4. Duas fotos 2x2 recentes e coloridas
Para renovação do Condumoto
1. CNH com Curso de Motofretista – Reciclagem 

(original e cópia)
2. Comprovante de endereço (original e cópia)
3. Duas fotos 2X2
4. Certidão da Justiça Federal
5. Certidão de Distribuição Criminal da Capital SP
6. Certidão da Vara de Execuções Criminal da Capital

reformado, são projetados com o objetivo de garantir 
adequadamente a segurança e a dirigibilidade, bem 
como se sofrerem reforma certamente é muito difícil de 
preservar suas características. A falta de uniformidade da 
banda de rodagem com certeza compromete a segurança 
do motociclista. Outra preocupação de todo os fabricantes 
de pneus, é que durante a vida útil do pneu as condições 
de rodagem são diferentes e cada carcaça passa por um 
desgaste diferente da outra. Sendo assim cada carcaça 
deve passar por uma avaliação especifica para avaliar 
as condições de uma possibilidade de reforma. Não é 
possível avaliar adequadamente essas condições através 
de uma inspeção visual, mesmo que detalhada não é 
capaz de detectar problemas estruturais.

O pneu é o único ponto de apoio com o solo que a 
moto tem e não podem falhar. São anos de pesquisas, 
investimentos em tecnologia e desenvolvimento do 

7. Certidão de Objeto em Pé
8. Certidão de Pontuário para fins de Direito
9. Extrato de Pontos (Detran ou Poupatempo)
10. Título de Eleitor (original e cópia)
11. Reservista (original e cópia).

Para o Motofrete (placa vermelha)
motofretista registrado em carteira
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Cópia da Carteira de Trabalho (páginas da foto, 

qualificação civil e contrato de trabalho).
3. Apólice de seguro e vida complementar não 

inferior a 3 vezes o valor do seguro obrigatório 
(original e cópia) que consta na Convenção Coletiva 
SindimotoSP / Sedersp 2012 -2014.

4. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome 
do interessado (original e cópia frente e verso) caso a 
motocicleta esteja com placa cinza.

5. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - 
(original e cópia) caso a motocicleta esteja com placa 
cinza.

6. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 
anos excluído o ano de fabricação.

7. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
8. Caso a documentação da motocicleta não esteja 

no nome do interessado, providenciar o Contrato de 
Composse.

Observação: caso o condutor esteja registrado 
em carteira profissional (Celetista) fica dispensado 
apresentação do Cadastro de Contribuinte Mobiliário 
(CCM).

Caso a motocicleta seja Zero KM fica dispensado CRV 
e CRLV, porém, é necessário Nota Fiscal da motocicleta 
(original e cópia).

produto. É necessária a intensificação da fiscalização 
sobre empresas que fazem a remoldagem e vendem pneus 
sem a certificação. Além do que o pneu remoldado dura 
muito menos tempo que um pneu original e o motociclista 
acaba tendo que trocar antes do tempo.

Como empresário do setor e como presidente da 
Anfamoto, sou contra qualquer medida que ponha em 
risco a vida do motociclista. Não podemos concordar que 
nenhum interesse comercial possa sobrepor a segurança 
e a vida de quem pilota. Em 10 de 
setembro, será realizada Audiência 
Pública, na Câmara dos Deputados 
em Brasília, para discutir o assunto.

Boa leitura, Orlando Leone 
– Presidente da Anfamoto – 
Associação Nacional dos Fabricantes 
e Atacadistas de Motopeças.

Para o Motofrete (placa vermelha)
motofretista autônomo
1. Cópia do CONDUMOTO (original e cópia).
2. Apólice de seguro e vida no valor mínimo de 

R$ 40.500,00 (original e cópia).
3. Idade máxima permitida para a motocicleta: 8 anos 

excluído o ano de fabricação.
4. Cilindrada mínima permitida: 120cc.
5. Declaração comprobatória de regularidade junto 

ao Instituto Nacional Seguro Social – INSS, caso o 
interessado não esteja registrado em carteira profissional 
de trabalho, do contrário, apresentar carteira profissional 
de trabalho (original e cópia).

6. Cadastro de Contribuinte Mobiliário (CCM).
7. Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome
do interessado (original e cópia frente e verso) caso a 

motocicleta esteja com placa cinza.
8. Certificado de Registro do Veículo (CRLV) - (original
e cópia).
9. Caso a documentação da motocicleta não esteja no
nome do interessado, providenciar o Contrato de 

Composse.
Observação: caso a motocicleta seja Zero KM fica
dispensado CRV e CRLV, porém, é necessário Nota 

Fiscal da motocicleta (original e cópia).

Para ficar dentro da lei os motofretistas devem ter o Condumoto (exigido apenas na 
capital) e a Licença Motofrete (placa vermelha). Confira os documentos necessários, 
providencie e fique legalizado. Para mais informações dirija-se a sede do sindicato na 
Rua Dr Eurico Rangel, 58 - Brooklin Novo / SP de segunda a sexta-feira das 8 às 17 h.



Se preferir, baixe nosso aplicativo
Consórcio Honda.

NO TRÂNSITO, DÊ SENTIDO À VIDA.

O seu plano é mudar de vida? 
Seja qual for o seu plano, 
o melhor jeito de chegar lá 
é com um plano 
de Consórcio Honda.

• O Consórcio Honda já ajudou mais de 6 milhões de brasileiros 
 a transformar suas vidas com uma motocicleta Honda.
• Com 38 anos no mercado, possui planos com prazos fl exíveis.
• Mais de 30 mil contemplações todos os meses, 
 fi cando fácil pôr em prática o seu plano.

consorciohonda.com.br 

/consorcionacionalhonda

www




