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SindimotoSP apresentará propostas do setor de motofrete e
mototáxi para todos os pré-candidatos a prefeito em São Paulo

Celso Russomano
(PRB)

João Dória
(PSDB)

Luiza Erundina
(PSOL)

Marta Suplicy
(PMDB)

Representando quase 250 mil motociclistas profissionais da capital, o sindicato irá
reunir-se com os pré candidatos para apresentar propostas que melhorem o dia a dia
dos trabalhadores do setor. Intenção é desenvolver agenda positiva e construir políticas
públicas que beneficiem um setor que está abandonado pela atual gestão do prefeito
Haddad, que desativou as motofaixas, referências mundiais de proteção ao motociclista,
e bolsões de estacionamento de motos para construir ciclovias.
Nos últimos quatro anos não desenvolveu-se sequer uma melhoria para quem anda de
moto na capital, seja para motofretista ou motociclista convencional. As motocicletas
foram retiradas do Plano de Mobilidade Urbana na cidade, os problemas enfrentados
pelos motociclistas aumentaram, como acidentes, entre outras questões.
Nas reuniões, o SindimotoSP quer firmar um termo de compromisso para que o que seja
discutido e apresentado possa de fato ser executado na próxima gestão, ganhe quem ganhar.

Em ato pacífico, Gil, presidente do SindimotoSP, pede volta
das motofaixas, bolsões de estacionamento, fiscalização
nas empresas de motofrete, campanhas educativas para
motociclistas, entre outras reivindicações.
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(PT)

Eles querem à
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Você pode até não ser reconhecido e ter a devida importância pelas pessoas que contratam seus
serviços. Pode andar como desconhecido pelas ruas, nos elevadores de serviço e filas de banco.
Mas, aqui, no Jornal a Voz do Motoboy, você tem seu espaço e o nosso respeito!

Parabéns a todos profissionais que fazem do motofrete
não um quebra galho, mas sim, uma profissão.
Dia 27 de julho - Dia do Motociclista Profissional
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Radar com erro multa indevidamente
mais de 17 mil motoristas em SP
Calibragem errada fez radares da Zona Leste multar quem estava dentro da velocidade permitida.
Equipamentos ficaram com defeito entre 27/10 e 9/11 de 2015.
A falta de atenção de funcionários de empresa
terceirizada contratada pela prefeitura para administrar radares gerou prejuízo para munícipes e exatas
17.904 multas para quem passou entre as ruas Manoel Osório e da Maçonaria e Avenida Marechal Tito
no fim de outubro e início de novembro do ano passado. Naquele trecho, foram três equipamentos perto do semáforo e faixa de ônibus que fizeram as autuações. Os motoristas de ônibus foram os primeiros

a questionar a Prefeitura quando as notificações de
multa começaram a chegar em grande número. Eles
provaram que as velocidades registradas pelo radar
não batiam com as dos tacógrafos, que são equipamentos que medem a velocidade dos ônibus. A CET
teve que anular as multas.
Quem foi multado e já pagou pode pedir o dinheiro de volta, porém, tem que enfrentar uma burocracia tanto na devolução do valor pago quanto na re-

tirada dos pontos. O motociclista tem que acessar o
portal da prefeitura, seguir o passo a passo de Orientação sobre notificação e recurso de multa de trânsito ao DSV e aguardar julgamento, que tem demorado meses. O SindimotoSP, na defesa dos direitos
dos motociclistas profissionais, oferece um departamento específico para recorrer multas que funciona
de segunda, terça e sexta-feira das 13 às 17 horas na
Rua Dr Eurico Rangel, 40 no Brooklin Novo - SP.

Corrente falsa nas redes sociais lista valores
errados de multas de trânsito
Mais uma vez, está sendo compartilhada nas redes sociais uma corrente que fala de novas multas
e aumento imediato nos valores, o que não é verdade. O aumento foi estabelecido pela Lei Federal
13.281, que altera o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) e entrará em vigor no dia 1º de novembro.
Até lá, nada muda.
O texto que circula, por exemplo, via WhatsApp
traz mais de dez valores diferentes, o que invalida
a mensagem, pois só existem oito possíveis atual-

Editorial
E agora começamos o segundo semestre
de 2016 com enorme expectativa de como
será a recuperação da economia, já que esse
assunto envolve todas as categorias profissionais no Brasil. Com o motofrete isso não
é diferente, até porque, o semestre anterior,
o setor também teve demissões no Dia, Delivery e Jornais / Revista. Também para os
próximos meses, está previsto a conclusão
do novo texto para o pagamento da Periculosidade. O SindimotoSP tem defendido que
a Lei Federal 12997 tem que ser cumprida,
ou seja, todos que exercem atividades usando motocicletas devem receber o benefício.
Vamos aguardar torcendo por um texto positivo que contemple também profissionais
que fazem da motocicleta uma forma de ganhar à vida honestamente.

Expediente

mente. O valor da multa corresponde à categoria
de infração cometida pelo motorista, que também
determina a pontuação a ser inserida na Carteira
Nacional de Habilitação (CNH). As categorias são:
leve (3 pontos), média (4 pontos), grave (5 pontos) e gravíssima (7 pontos).
A mesma mensagem que fala dos valores de
multas errados afirma que existem “novas regras
do Detran” para renovação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Outra mentira.
O texto diz que o motorista tem que renovar
o documento em até 30 dias após o vencimento.
Do contrário, além de receber multa, teria de reco-

meçar o processo do zero, incluindo aulas teóricas
e práticas, porque a habilitação seria automaticamente cancelada – o que também não é verdade.
Outras mudanças – A nova lei traz também mudanças no fator multiplicador da multa. A multa
mais cara prevista no Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) para o motorista passou a ser de R$ 5.869,40
para a infração ocasionada por “usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir
ou perturbar a circulação na via sem autorização
do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”. Acesse www.detran.sp.gov.br para
mais informações.

Categoria

Pontuação

Multa atual

Multa a partir de novembro

Leve

3 pontos

R$ 53,20

R$ 88,38

Média

4 pontos

R$ 85,13

R$ 130,16

Grave

5 pontos

R$ 127,69

R$ 195,23

Gravíssima

7 pontos

R$ 191,54

R$ 293,47

Aumenta em 23 vezes o risco de acidente
ao atender celular enquanto pilota moto
Da mesma forma que motoristas e pedestres
precisaram aprender a respeitar determinadas regras com a expansão da frota de automóveis circulando pelas ruas, convive-se na era em que a
tecnologia coloca em risco se não for entendido
que dirigir é um ato de grande responsabilidade e
que urgência em falar ou mandar uma mensagem
não pode ser mais importante que vidas humanas.
Pilotar, atender ou digitar no celular em via pú-

blica aumenta o risco de acidente em 23 vezes.
Quem faz uma simples chamada também fica
quase seis vezes mais exposto a se envolver em
acidente. E quem acha que não é perigoso dar
só uma olhadinha para ver quem está chamando,
saiba que você perde em média 4 segundos de
atenção, o que a 60km/h pode significar percorrer aproximadamente 65 metros sem ficar atento
ao trânsito.
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Exame toxicológico para motoristas com habilitação C, D e
E passa a ser obrigatório no Estado de São Paulo. Contran /
Denatran querem obrigatoriedade também para motociclistas.
Liminar da Justiça que autorizava não condicionar a emissão da CNH no Estado de SP dessas categorias à aprovação no teste foi derrubada. Governo Estadual adota medidas judiciais
cabíveis para tentar reverter a decisão. A partir
de agora, será obrigatório no Estado de São Paulo o exame toxicológico para renovar ou obter a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas ca-

tegorias C, D e E, voltadas para motoristas profissionais. O Contran / Denatran entendem que
a medida diminui acidentes e estuda aplicabilidade da lei também para motociclistas (CNH A).
Nas Câmaras Temáticas que o Contran participa, a instituição já sugeriu o exame obrigatório
como uma das formas de diminuir os acidentes
envolvendo motociclistas.
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Habilitação para
motofretista.
Tá na mão.
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Crédito especial
para comprar motocicletas, itens
de segurança e equipamentos
de proteção pessoal.

0,35% ao mês em até 24 vezes
www.bancodopovo.sp.gov.br
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São Paulo já começou corrida eleitoral e tem vários
pré-candidatos a prefeito. SindimotoSP quer reuniões
com todos para discutir agenda positiva para o setor
Até o dia 5 de agosto, todos os partidos políticos terão que definir seus candidatos para,
um deles, ocupar a cadeira de chefe do Executivo da maior cidade brasileira
e que concentra o maior número de motociclistas profissionais.
Representando cerca de 250 mil motofretistas só
na capital, o SindimotoSP estará antes da eleições,
que acontece dia 2 de outubro, com todos os pré-candidatos à prefeitura para apresentar reivindicações referentes ao setor de motofrete. Atualmente,
abandonado pelo poder público municipal do petista Fernando Haddad, o setor teve aumento da
clandestinidade com a falta de fiscalização nas empresas, desativação do guichê exclusivo para motofrete no DTP e ainda das motofaixas e de bolsões
de estacionamento. Haddad, em conjunto com o
secretário Jilmar Tato, desprezaram a Portaria Nº
064/14-SMT.GAB de 4 de setembro de 2014, assinada pelo próprio prefeito, que discutiria políticas
públicas para os motociclistas profissionais. Passado quase dois anos, nada se fez e o grupo foi desfeito por Haddad. Aliás, segundo o SindimotoSP, a
manifestação pacífica, dentro da legitimidade, idealizada pelo sindicato dos motoboys e que gerou a
referida portaria, foi alvo de uma ação movida pelo
Ministério Público de São Paulo através de um relatório precário e com informações desencontradas
da CET sobre o ato. Na ação, o SindimotoSP tenta
reverter a sentença que o obriga a pagar uma multa
de mais de R$ 2 milhões. “Isso parece ser reflexo de
que o atual prefeito de fato pensa da categoria: um
bando de baderneiros. Ele se esquece que temos
profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho,
somos fonte de receita para prefeitura com pagamento de IPVA, entre outras taxas municipais como
Condumoto, Licença Motofrete e até multas”, diz
Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, presidente do
SindimotoSP.
Agora, o SindimotoSP quer com os pré-candidatos firmar um Ato de Compromisso para que de
fato, o próximo prefeito ou prefeita, tenha compromisso com à categoria.
As reivindicações do sindicato são:
Motofaixas nas principais vias públicas
As duas que serviam como referência, inclusive
fora do Brasil, foram desativas pela prefeitura por
que não diminuíram os acidentes. São Paulo tem
mais de 150 mil vias públicas, tráfego de mais de
10 milhões de veículos, quase dois milhões de motocicletas, além de pedestres. Para haver diminui-

dentes nos locais mais comuns e incentivar a harmonia no trânsito. Outra questão é a aplicação de
parte dos recursos do FMDT (Fundo Municipal de
Desenvolvimento do Trânsito) para campanhas e
ações educativas.
Ambiente de trabalho do motociclista

Diante da prefeitura, motociclistas fazem
reivindicações e reclamam sobre a falta de políticas
públicas da gestão Haddad.

ção é necessário mais que duas motofaixas e ainda
um sistema de vias interligadas para que motos tenham preferência.
Bolsões de estacionamento
O intuito é destinar 50% das vagas atuais exclusivamente para motocicletas com placa vermelha,
principalmente nas regiões comerciais (Centro,
Paulista, Brooklin, Faria Lima - entre outros), como
medida de incentivo a regulamentação. Ampliar
em 40% a capacidade de cada bolsão nas regiões
mencionadas, que tem como referência o ano de
2011, é fundamental.
Faixa de segurança com sinalização de solo
Implantação de um projeto piloto nas vias com
maiores índices de acidente, como as marginais
Tietê e Pinheiros, a Avenida 23 de Maio, a Radial
Leste, a Estrada do M’Boi Mirim, além das Avenidas
do Estado e Bandeirantes. Essa faixa apresentará
cor diferenciada das demais, sinalização apropriada, inclusive com tinta antiderrapante e circulação
em velocidade reduzida (a ser definida pela CET),
nos períodos de tráfego intenso.
Alteração da Lei Municipal 14.491/07
Atualmente, essa lei é rígida para os motofretistas, mas, para as empresas não. É preciso atualizá-la. Os principais pontos a serem revisados,
alterados e inclusos são: penalidade e multa para
empresas que não tenham o Termo de Credenciamento, cadastramento do Condutor (CONDUMOTO) e obtenção da Licença Motofrete pelo motofretista, fiscalização das atividades, revisão das
Portarias 131/132/133/134/135 de 2011 SMT.GAB,
cadastramento das empresas de aplicativos (Apps)
junto ao DTP e, substituição do autônomo pelo micro-empreendedor individual.

Melhoria da sinalização de solo com uso de tinta
antiderrapante, e que esteja tanto na vertical quanto
na horizontal, além da criação de corredores virtuais para motocicletas.. Exemplo: placas da marginal
Tietê de proibição de motos ficam em posição de
difícil visualização, elas devem estar mais visíveis.
É preciso também estabelecer regras claras sobre a
instalação de placas metálicas no solo, usadas para
tampar buracos temporariamente (como de nível,
rugosidade ou mesmo sinalização). Sem uma especificação, qualquer uma é colocada, isso diminui
consideravelmente a aderência potencializando o
risco de acidentes com motos.
Fiscalização nas empresas clandestinas
As empresas não regularizadas causam prejuízo para
todos os setores da economia formal, além de precarizar as relações trabalhistas não pagando ao trabalhador
direitos garantidos nas Convenções Coletivas.
Regularização das empresas de aplicativo
de motofrete
É preciso regulamentar essas empresas que praticam concorrência desleal com as empresas convencionais. As de aplicativo, por não pagarem diversos
impostos e não repassarem direitos do trabalhador,
tem preço bem menor do que praticado no mercado de motofrete.
Outros itens fundamentais para melhorar o
ambiente de trabalho do motofretista são definir novas regras para o uso de tachões nas ruas
e avenidas e avaliação de circulação em vias
onde foram implantadas o aumento do número
de faixas e, consequente, o estreitamento, como
por exemplo, nas Avenidas Nove de Julho, Santo
Amaro, 23 de Maio e Rubem Berta, além da Radial Leste e Estrada M´Boi Mirim.

Campanhas de Educação

Nas assembleias, categoria sempre comparece em
peso para junto com o SindimotoSP, tomas as decisões.

Implantação de ações educativas nas vias com
maior índice de acidentes. Exemplo: nas vias com
painéis eletrônicos, utilizá-los para enviar mensagens educativas, alertando sobre os riscos de aci-

Presidente Gil alerta os motociclistas profissionais na
luta pelos direitos dos trabalhadores.
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Daniel Annenberg apoia
regulamentação das empresas
de aplicativos de mão de obra
Os motoboys conseguiram o apoio do candidato a
vereador pelo PSDB, Daniel Annenberg, para ajudar
na regulamentação das empresas de aplicativos que
descumprem a CLT na contratação de mão de obra.
“Espero ser eleito para ajudar a votar as leis necessárias para melhorar a qualidade de vida e de trabalho
da categoria” afirmou Annenberg.

Esta não é a primeira vez que a categoria trabalha com Annemberg, que presidiu o Detran.SP nos
últimos cinco anos. Neste período, ele ajudou na
articulação com os municípios paulistas para a regularização das profissões de motofrete (transporte de
pequenas cargas) e mototáxi (transporte de pessoas),
garantindo que a Lei do Motoboy fosse cumprida.

Acidentes de trânsito com motos triplicaram no Brasil
Dados são do estudo Retrato da Segurança Viária no Brasil que concluiu das 43.075 mortes no
trânsito ocorridas no Brasil em 2013, 12.040 foram motociclistas ou passageiros de motos, mais
de três vezes os mortos em 2002, quando 3.773
perderam a vida. Já o número de feridos em acidentes com moto no mesmo período saltou de
21.692 para 88.682. Os números não se baseiam
no total absoluto registrado no país e apontam
que os motociclistas representaram 37% das

mortes e 56% dos feridos nos acidentes.
“Retrato...” também concluiu que entre 2002 a
2013, os acidentes com motos passaram a ser a
principal causa de morte do país quando o motivo
refere-se a acidente de trânsito e que regiões mais
pobres tiveram mais feridos e mortos por acidentes
de moto. Até o presente momento, nenhum outro
estudo mostrou redução ou mudança nesse quadro.
Alguns dados do estudo mostraram que o uso
de capacete reduz o risco de morte em acidentes

com motos em 40%, os motociclistas são 37% dos
mortos e 56% dos feridos em acidentes do trânsito brasileiro, em 2013 país tenha gastado R$ 16,9
bilhões com os acidentes de trânsito, na região
Nordeste, 49% das vítimas mortas em acidentes de
trânsito estavam em motos, o percentual de adultos
que admitem beber e dirigir nas capitais do país
teve queda de 16% e ao todo, 191 mil vítimas de
acidentes precisaram ser internadas por mais de 24
horas após colisões ou atropelamentos.

Motociclistas profissionais de todos
os setores querem Regulamentação
Seja do setor Dia, Delivery, Diferenciado, Jornais e Revistas, os trabalhadores entendem que a
regulamentação traz melhorias, padronização e mais credibilidade. Todos acreditam que a
Lei Federal 12009 que regulamentou o motofrete e mototaxi trouxe qualificação, mas que
é preciso fiscalização dos governos responsáveis para acabar com a clandestinidade.
Setor Dia
Luis Gustavo Miranda tem 24
anos e está no motofrete desde
os 18. Na profissão viu oportunidade de ganhar dinheiro
e não ter maiores compromissos com cartão de ponto, hora pra entrar ou sair.
Mesmo não querendo compromissos desse jeito, é responsável e sempre fez sua
parte. No motofrete setor
Dia, atualmente faz em média 5 entregas no esporádico.
Diz que já chegou a 20. Tempos
de crise diz. Ele mora em Diadema e trabalha em São Paulo, fez
todo o Ensino Médio e na empresa que está hoje recebe salário,
aluguel de moto e demais benefícios. Quando começou a trabalhar nas ruas, não
era regulamentado, mas com o tempo viu a importância da padronização e se adequou. Ele acha que
a regulamentação fortalece a categoria, dá força e
que todos motoboys deveriam se regulamentar.

Setor Delivery
Osmar R. S. Júnior, de 27 anos,
trabalhou os últimos 6 anos de
sua vida profissional para o
setor de Delivery na capital.
Morador do Jardim Brasil
- Zona Norte de São Paulo, antes de ser demitido,
tinha jornada de trabalho
das 18 às 23 hs de terça a
domingo numa pizzaria.
Folgava apenas na segunda-feira, dia que fazia ainda alguns bicos e resolvia assuntos
particulares. Na execução do
trabalho, era no mínimo 20
entregas, com ou sem chuva.
Junior diz que, como pegou o
setor já regulamentado, não
teve problemas com adaptação, já que veio de outro setor. “A regulamentação é a melhor forma do motociclista ser
respeitado porque faz curso de qualificação,
usa equipamento de segurança e anda dentro
da lei”, enfatiza.

Setor Jornal e Revistas
Valberto Jesus da Trindade tem
36 anos e trabalha há 3 como entregador de jornal. Antes de
ser demitido, trabalhava das
2hs30 às 5 hs da manhã
em São Paulo e Osasco entregando jornal. Por dia de
trabalho era cerca de 200
jornais. Nesse período, foi
roubado duas vezes, mas
encontrou à motocicleta nas
duas ocorrências. A favor da
Regulamentação, Valberto diz
que ela dá “cara” ao setor,
qualifica os profissionais e faz
com que os empresários respeitem mais os direitos dos
motociclistas profissionais.
“A madrugada é terra de
ninguém, tem poucos policiais nas ruas,
você vê muita coisa errada e tem que ter sangue frio, mas, a regulamentação da categoria
trouxe segurança pelo menos na questão dos
direitos trabalhistas”, diz.
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Com a manutenção preventiva,
motociclistas podem evitar sustos
A prevenção é uma das melhores maneiras
de evitar problemas, principalmente quando diz
respeito à segurança. No trânsito, os motoboys
precisam se cercar de cuidados para não sofrerem
acidentes e avarias inesperadas em suas motocicletas. Por isso, a manutenção preventiva é uma
das principais formas de garantir mais tranquilidade durante a condução. Além de levar suas motocicletas periodicamente ao mecânico para avaliar
se há problemas que precisam ser ajustados, os
motoboys devem estar atentos a possíveis ruídos
fora do comum para facilitar a identificação de falhas pelo especialista. Dessa forma, com a revisão
constante, o tempo de reparo acaba sendo menor
e reduz a chance de o veículo dar defeito inesperadamente.
O condutor precisa ficar de olho também na lubrificação das correntes e do motor, muitas vezes
deixados de lado, sem revisão frequente. No caso
das correntes, a cada mil quilômetros rodados os
motociclistas devem checar se há folga e verificar

no manual do veículo os centímetros tolerados
para circular sem sustos.
A conservação dos freios, faróis e estado dos
pneus também merece atenção contínua dos
proprietários, já que o último, por exemplo, pode
causar dificuldades na pilotagem se as rodas não
estiverem infladas corretamente. É importante não
ligar a motocicleta sem se certificar de que os faróis
estão desligados, poupando a bateria e aumentando sua vida útil. Com esses cuidados, é possível
ganhar segurança e ainda economizar com gastos
inesperados, consequentemente mais caros, na
maioria das vezes.
Para finalizar, nunca é demais lembrar que o
motociclista, seja a trabalho ou a lazer, sempre
deve usar os equipamentos de segurança: capacete, jaqueta, calças, luvas e botas. Em caso de
queda, a vestimenta adequada ajuda a amenizar
as lesões.
Você sabia que, para solicitar a indenização do
Seguro DPVAT, basta seguir três passos:

1 - Escolher um ponto oficial de atendimento.
A listagem completa por cidade pode ser acessada
pelo site www.seguradoralider.com.br ou pelo telefone 0800 022 1204. Lembre-se: as agências próprias dos Correios também recebem gratuitamente
pedidos de indenização do Seguro DPVAT.
2 – Reunir a documentação necessária de acordo
com a cobertura – morte, invalidez permanente ou
reembolso de despesas médicas e hospitalares .
3 – Preencher o pedido de indenização em um
ponto oficial de atendimento e entregar a documentação.
O pedido vai gerar um número de protocolo, que
pode ser utilizado para acompanhar o processo
tanto no site, quanto no SAC, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Serviço:
Site DPVAT: www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT – 0800 022 12 04 - Todos os dias da
semana, 24h por dia

Haddad desativa guichê exclusivo
de motofrete no DTP
O prefeito Fernando Haddad desativou no DTP
(Rua Joaquim Carlos, 655 - Pari), o guichê exclusivo de atendimento para motociclistas profissionais. A alegação é que o serviço será terceirizado.
O que antes era feito pelos funcionários da prefeitura, agora estará em mãos de empresa particular e, provavelmente, terá aumento dos valores
cobrados.
A medida, além de prejudicar milhares de motofretistas que buscam a regulamentação, afeta o
SindimotoSP que auxiliava os trabalhadores do
setor com a montagem do processo de regularização e entregava diretamente no guichê. Desde
o dia 14 de junho, o SindimotoSP oficialmente
não pode mais auxiliar os motofretistas na emissão de documentos relativos ao Condumoto, Licença Motofrete (Placa Vermelha) e Renovação
do Alvará.
Segundo levantamento do Jornal A Voz do Motoboy feito com os motociclistas profissionais, a
atitude da prefeitura causa estranheza pelo fato
disso ser às vésperas das eleições. Junto à classe,
sobram perguntas como, por exemplo, quem de
fato, a gestão Haddad quer beneficiar? Por quê

comunicados antes ou sequer, solicitados a pelo
menos “opinar” sobre o assunto?
Agora, apenas 300 senhas estão sendo distribuídas por dia no DTP para atender os motofretistas
e os trabalhadores de perua escolar, táxi e carga
a frete. Os motociclistas para se regulamentarem conforme Lei Federal 12009 e Lei Municipal
14491 devem se dirigir ao DTP (Rua Joaquim Carlos, 655 - Pari).
Os seguintes documentos só é possível
da entrada no DTP:

Prefeitura criou Portaria para comunicar a
desativação do guichê. Rapidez gerou suspeitas
quanto a quem a gestão municipal quer ajudar.

isso não foi feito anteriormente? Por quê o SindimotoSP, assim como outras instituições que
fazem parte de um grupo de trabalho municipal
que buscam soluções para os problemas relativos a transportes e frete na capital, não foram

Renovação de Alvará
Condumoto e Renovação
Licença Motofrete e Renovação (placa vermelha)
No SindimotoSP é possível dar entrada nos
seguintes documentos:
1º Condumoto
Renovação do Condumoto
1ª Licença Motofrete (Placa vermelha)

Caixa divulga tabela de pagamento do PIS 2016/2017
e trabalhador pode sacar Abono Salarial.
A Caixa Econômica Federal divulgou a nova tabela
do Pis 2016/2017 que começou a ser pago a partir
de 28 de julho. Tem direito ao abono salarial quem
recebeu, em média, até dois salários mínimos
mensais, com carteira assinada, e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em

2015. Os valores podem ser sacados nas agências
da CEF ou em lotéricas, desde que tenha o Cartão
Cidadão.
Para sacar o benefício, o trabalhador deve estar
cadastrado no Programa de Integração Social
(PIS), ou no Programa de Formação do Patrimô-

nio do Servidor Público (Pasep), há pelo menos
cinco anos. O empregador precisa ter relacionado
o empregado na Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), entregue ao Ministério do Trabalho.
Mais informações podem ser obtidas nas agências
da CEF ou no RH da sua empresa.

