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SindimotoSP diz não para alterações dos empresários sobre pagamento
da Periculosidade e aceita, com ressalvas, documento do Governo Federal
Na 3ª reunião do grupo tripartite que está definindo o novo texto de pagamento da Periculosidade, o presidente Gil e outros representantes de
centrais sindicais do setor de motofrete de todo Brasil, não aceitaram mudanças que lesam o trabalhador motociclista.

A proposta dos empresários de alteração no pagamento da periculosidade foi rechaçada veementemente pelo presidente Gil e representantes do
motofrete de vários estados brasileiros na reunião
ocorrida no início de fevereiro. Os empresários desejam limitar o pagamento do benefício com regras
absurdas. Porém, os sindicalistas presentes, aceitaram a proposta do Governo Federal (conforme

pauta ao lado) com exceção dos itens D e E do
Artigo 3, que ferem a Lei
Federal 12997.
Para o presidente do
SindimotoSP Gil, a Lei
12997 é clara e deve ser
obedecida, além de não
falar de tempo de exposição ou uso eventual da
motocicleta. Caso desejem
mudanças, tanto Governo
Federal, quanto empresários, terão que mudar a lei
no Congresso Federal.
Estavam
presentes,
além de autoridades e empresários, os representantes das seguintes Centrais Sindicais: Gil, de São
Paulo (UGT), Luis Carlos, de Brasília (Nova Central),
Nonato, do Pará (Força Sindical), Pedro Mourão, do
Acre (CSB) e Valter, do Rio Grande do Sul ( Força
Sindical), além do Dr Alex Silva (Departamento Jurídico SindimotoSP). Todos são contras as mudanças
e estão se empenhando em seus estados para ga-

rantir os diretos dos motofretistas em todo Brasil.
Nova reunião está marcada para 30 de março e
o SindimotoSP continuará batendo de frente com
quem deseja tirar os direitos dos trabalhadores.

Período mínimo de suspensão da CNH
aumentou e dificulta exercício da profissão
O tempo mínimo de suspensão para quem atingiu 20 pontos ou mais na Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
dentro de 1 ano aumentou em novembro passado de 1 mês para 6 meses.
A mudança aconteceu na mesma época em que
o valor de todas as multas foi reajustado e começaram a valer outras alterações no Código de Trânsito.
O prazo máximo de suspensão para quem acumula 20 pontos ou mais continua sendo de 1 ano.
Para quem voltar a atingir essa pontuação dentro
de 1 ano, a penalidade mínima passou de 6 para 8
meses. A máxima continua em 2 anos.
Segundo o Departamento Nacional de Trânsito
(Denatran), no entanto, para o motorista estar sujeito aos novos prazos, todos os pontos têm de ter
sido atribuídos depois de 1º de novembro, quando
a mudança na lei começou a valer.
O motorista é notificado, via correio, pelo Detran.
Primeiro, ele é avisado de que foi instaurado o processo de suspensão do direito de dirigir. O condutor tem
um prazo para se defender. Se a punição for confirmada, ele será avisado disso e do prazo de suspensão.

Os nomes dos motoristas que correm o risco de
ter a CNH suspensa e dos que tiveram a suspensão
efetivada também são divulgados no Diário Oficial
do Estado.
Após receber a notificação da abertura do processo de suspensão, o motorista pode apresentar
sua defesa por escrito em 1ª instância, até a data-limite que consta na carta enviada pelo órgão.
Segundo Detran-SP, a data-limite sempre dá um
prazo de pelo menos 30 dias a partir da entrega
da correspondência para o condutor apresentar a
defesa.
A contagem do prazo de suspensão não começa
enquanto não sair o resultado da análise da defesa.
Caso o recurso seja indeferido (recusado), o
condutor poderá recorrer em 2ª instância ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). O recurso deve
ser feito por escrito e entregue em até 30 dias a

partir do resultado da análise do primeiro recurso.
Se todos os recursos forem indeferidos, a
penalidade de suspensão do direito de dirigir será
aplicada.
Tipo

Suspensão
atual

Suspensão a partir
de novembro

20 ou mais pontos

1 a 12 meses

6 a 12 meses

Reincidência no período
de um ano
Infração que já leva à
suspensão
Reincidência no período
de um ano em infração
que já leva à suspensão
Infração cujo período de
suspensão já está estabelecido no CTB, como
alcoolemia

6 a 24 meses

8 a 24 meses

1 a 12 meses

2 a 8 meses

6 a 24 meses

8 a 18 meses

12 meses

12 meses
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Com jeito de mudanças e melhoras no sistema financeiro do Brasil, bem como ajustes e pequenas reformas políticas que vem acontecendo em todas as esferas do poder público, parece que as
previsões para a economia no país são animadoras. Importante frisar isso porque tudo depende de
como será esse semestre, já que a volta dos empregos é reaquecimento e impulso para voltarmos
a crescer. No motofrete, em especial, as “promessas” de um ano melhor também trazem confiança,
mesmo com os problemas causados pelas empresas de aplicativo que teimam em precarizar as
relações trabalhistas. O SindimotoSP está movimentando-se para combater as injustiças causadas
por esses empresários que visam o lucro exagerado e sequer preocupam-se com os motociclistas. O
sindicato também está reivindicando direitos trabalhistas no Ministério do Trabalho e Público, além
do respeito dessas empresas pelas conquistas dos trabalhadores do aplicativo.
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Empresas de aplicativo de motofrete lesam trabalhador
motociclista, praticam concorrência desleal e podem quebrar o setor

Trabalhadores motociclistas de aplicativo protestam
nas ruas da capital contra injustiças das empresas que
exploram o serviço. SindimotoSP apoiou ato.
SindimotoSP não entende demora do Ministério Público
do Trabalho para solucionar o problema e protesta
diante da sede da instituição na Rua Cubatão, 322 - SP.

As empresas de aplicativo estão destruindo as
relações trabalhistas construídas entre SindimotoSP, trabalhadores motociclistas, empresas convencionais de motofrete e Ministério do Trabalho
através de um discurso de apenas “intermediação” entre motofretistas e tomadores de serviço.
Isso é uma inverdade, pois elas ditam preços,
formas e normas de trabalho, padronizam serviços,
monitoram o profissional, cedem uniformes e baús
que divulgam a empresa, determinam jornadas extensivas, entre outras irregularidades. Quando começaram os serviços prometiam ganhos superiores
em comparação com os funcionários registrados
em carteira. Esses profissionais foram seduzidos,
abandonaram a segurança oferecida pelas empresas e agora, trabalham em jornada exaustiva, já tiveram os valores do frete reduzidos várias vezes e,
quando não aceitam serviços de preços menores
que um motofretista recebe pela tabela do SindimotoSP, são punidos com desligamentos temporários e até excluídos da plataforma.

O SindimotoSP já denunciou essas empresas
para o Ministério Público do Trabalho e Ministério
do Trabalho e Emprego porque elas precarizam as
relações trabalhistas, praticam concorrência desleal com as empresas convencionais e ainda podem
quebrar o setor, já que empresas formalizadas não
tem conseguido concorrer com os baixos preços
que as de aplicativo praticam. Aliás, as empresas
de aplicativo já estão na mira das autoridades por
fortes indícios de sonegação fiscal. O sindicato
também não entende porque os ministérios envolvidos, que já receberam o SindimotoSP e trabalhadores do setor em reuniões, demoram tanto
em tomar decisões e permitem que os profissionais sejam tratados como verdadeiros escravos em
pleno século 21.
Os trabalhadores estão descontentes e, junto
com o SindimotoSP já deflagraram greve no galpão da Loggi, que monopoliza e dita as regras das
empresas de aplicativo. As empresas Rappido, Vai
Moto, Motoboy.Com, e a Uber que está entrando,

Em reunião intermediada pelo SindimotoSP, a Loggi,
que dita as regras do mercado de aplicativo
no motofrete, não conseguiu explicar exploração
e foi notificada.

também estão dificultando a vida dos motociclistas profissionais.
O SindimotoSP junto com uma comissão de trabalhadores do aplicativo estão tentando conversar
e mudar a situação com as empresas, mas tem
encontrado dificuldades, falta de diálogo. Outras
grandes manifestações não estão descartadas.

Sest Senat oferece Curso 30 Horas Obrigatório pago e a CET gratuito
As duas instituições estão
oferecendo horários diferentes em vários locais para
março e abril. Para realizar o
curso, os motociclistas profissionais precisam providenciar
os documentos e dirigir-se a
um dos endereços abaixo.
No Sest Senat o curso custa R$ 180,00 e está com inscrições abertas para o mês
de março nas unidades abaixo. Os horários variam entre
às 8hs e 18hs de segunda à
sexta-feira. As aulas são divididas em 25 práticas e 5 teóricas. Todas ministradas no
próprio local. No caso da CET,
as aulas são gratuitas e as
inscrições para turma de abril
começam em 22/3. As aulas
acontecem em período integral e são realizadas também
no local.

SENAT PARQUE NOVO MUNDO
Rua Tuiuti, 09 - Parque Novo Mundo
Telefone: 2207-8840
SENAT VILA JAGUARA
Avenida Candido Portinari, 1100 - Vila Jaguará
Telefone: 3621-4500
SENAT GUARULHOS
Rua Hum, s/nº - Jardim Hanna
Telefone: 2229-2929
SENAT ABC
Rua Vereador Jose Nanci, 300
Telefones: 4977-9999 ou 4977-9991
CET
Avenida Marquês de São Vicente, 2154 –
Barra Funda
Telefones: 3871-8610 ou 3871-8730
OBS: para outras cidades fora da capital acessar www.detran.sp.gov.br/ curso motofrete

CURSOS DE FORMAÇÃO: MOTOFRETE
Pré requisitos:
ser maior de 21 anos
estar com a CNH dentro da validade
não estar com a CNH suspensa ou cassada
CNH expedida e/ou registrada no Estado de São Paulo
estar habilitado no mínimo há 02 (dois) anos na categoria “A”
Documentos que devem ser entregues no ato da matrícula:
1) cópia da C.N.H. em folha A4 (ampliada em 130%);
2) 01 foto 2x2 atualizada e colorida;
3) prontuário de habilitação para fins DE DIREITO – original (válido por 90 dias)
Se a CNH for da cidade de São Paulo retirar no Poupatempo, ou no site
www.detran.sp.gov.br. – HISTÓRICO DE CNH
Se a CNH for do Estado de São Paulo retirar no CIRETRAN da cidade de origem da CNH.
4) certidão negativa de DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL relativa aos crimes de homicídio,
roubo, corrupção de menores e estupro; - original (válido por 90 dias)
Se a CNH for da cidade de São Paulo – para pessoas nascidas após 1969 retirar
pelo site https://esaj.tjsp.jus.br – MENU – Certidões - CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
DE AÇÕES CRIMINAIS.
Se a CNH for da cidade de São Paulo – para pessoas nascidas antes de 1969 retirar
no Fórum da João Mendes ou no Fórum da Barra Funda.
Se a CNH for do Estado de São Paulo retirar no Fórum de origem da CNH.
Obs: caso a Certidão de Distribuição Criminal esteja positiva ou homônimo, apresentar certidão de objeto e pé – original. O documento deverá ser retirado no Fórum em que consta(m) o(s) processo(s).
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SindimotoSP reúne-se com Secretário
Municipal de Mobilidade e Transporte Sergio Avelleda
Na reunião ocorrida na sede da Secretaria de Transportes Municipais, em SP, o sindicato apresentou propostas de mobilidade, segurança e
educação para serem implementadas na capital para motofretistas e motociclistas convencionais.

No encontro estavam (da esquerda para a direita) o
assessor Institucional José Guilherme Faria Figueiredo
Cruz, o secretário Adjunto Irineu Gnecco Filho, o
secretário Municipal de Mobilidade e Transporte
Sergio Avelleda, o presidente do SindimotoSP Gilberto
Almeida dos Santos, o Gil, além dos diretores
Rodrigo Silva, Celso Oliveira e Gerson Cunha.

Os objetivos são diminuir os acidentes e criar políticas públicas para os motofretistas que exercem a
profissão e prestam importante serviço de entregas
rápidas para a sociedade. As ações também beneficiarão os motociclistas convencionais . Na pauta, o
SindimotoSP apresentou medidas que, se tomadas,
irão melhorar o desempenho do trabalhador motociclista, aumentar a segurança, reduzir acidentes e
mortes que envolvem motofretistas e motociclistas
na cidade de SP.
Uma primeira conquista já comemorada pelo SindimotoSP é a criação de uma Câmera Temática específica para motociclistas dentro do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, que abordará questões
relativas a segurança, mobilidade e diminuição de
acidentes com moto. Outro ponto fundamental e
unânime na reunião foi a necessidade urgente da
criação de campanhas de mobilidade segura, educação e trânsito para conscientização da sociedade.

Licença Motofrete - placa vermelha também é obrigatória
Uma vez que o Condumoto está pronto, é possível obter a Licença Motofrete (placa vermelha). Para
isso, também é necessário regularizar a moto. O veículo precisa ser de cor branca, original de fábrica, ter
no máximo oito anos e motor com ao menos 120cc. São necessários ainda os seguintes documentos
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.
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.

Sest Senat Parque Novo Mundo oferece Curso de
Atualização 10 Horas para renovação do Condumoto
A unidade está oferecendo para os dias 9 e 10
de março das 8hs15 às 12hs45 o Curso de 10 Horas para atualização / reciclagem de motociclistas
profissionais que precisam renovar o Condumoto.
São aulas que abordam conhecimentos teóricos e

práticos e realizados na própria unidade. O curso
custa R$ 120,00 e está com as inscrições abertas. O
Sest Senat Parque Novo Mundo fica na Rua Tuiuti,
9 - Parque Novo Mundo. O telefone para mais informações é o 2207-8840.

Outras medidas citadas pelo SindimotoSP foram a criação de faixa de segurança, regulamentação das empresas de aplicativo, estabelecimento
de velocidades para ruas de 60 km e 80 km para
grande avenidas, criação de bolsões de estacionamento nos centros comerciais, fiscalização em
empresas clandestinas de motofrete, aumento de
faixas de retenção em semáforos e desenvolvimento de programas de segurança para mobilidade de motociclistas.
Essa reunião foi um desdobramento de outra
reunião com o prefeito João Dória que mostrou disposição e empenho para melhorar a vida de quem
anda de moto na capital. Agora, SindimotoSP e um
grupo de trabalho da prefeitura avaliarão caso a
caso e irão somar forças para que os motociclistas
em geral sejam inclusos em plano de mobilidade
urbana, o que não aconteceu na gestão do ex-prefeito Haddad.

DTP está
revalidando o
Condumoto

O Departamento de Transportes Públicos está normalizando a emissão da revalidação do Condumoto, certificado de
capacitação do condutor no transporte de
pequenas cargas na capital de São Paulo.
Para obter o Condumoto é preciso passar
por um curso de 30 horas ministrado por
instituições credenciadas pelo Detran/SP,
porém, depois de vencer o período, o motociclista precisa fazer o Curso de Atualização / Reciclagem para poder renovar.
Após a aprovação no curso, o motofretista leva o certificado de conclusão, comprovante de endereço, duas fotos 2X2,
Certidão da Justiça Federal (que pode ser
emitida em www.jfsp.jus.br), Certidão de
Distribuição Criminal da Capital, Certidão
Positiva de Execução Criminal da Capital
(ambas podem ser obtidas no Fórum João
Mendes o Barra Funda), Certidão de Objeto e Pé (quando houver alguma observação nas certidões anteriores) Certidão de
Prontuário para Fins de Direito com Extrato
de Pontos da CNH (que pode ser obtida
no PoupaTempo ou Detran).
Com documentos em mãos, dirigir-se
ao DTP na Rua Joaquim Carlos, 675 – Pari.
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Motocicleta e álcool não combinam
São muitos os fatores que podem explicar o
rápido crescimento das mortes de motociclistas, mas todos os estudos recentes apontam
que as causas principais são procedimentos de
risco dos próprios condutores, negligência de
motoristas e consumo de álcool, que potencializa acidentes com moto
As estatísticas são sempre indicador importante para medição de resultados, como por
exemplo, os acidentes que acontecem depois
de ingestão de bebida alcoólica. Para se ter uma
ideia, a relação estabelecida nesse caso indica o
dobro das probabilidades de acontecer quando
comparados com os automóveis, por exemplo.

Nos últimos anos, o número de acidentes fatais com motociclistas alcoolizados aumentou
cerca de 10% e continua crescendo. Dos motociclistas que morreram de acidente após uso de
álcool, cerca de 83% eram do sexo masculino.
Beber e conduzir são práticas cada vez mais comuns entre motociclistas dado o stress do dia a
dia. Em blitz realizadas pela Lei Seca, cerca de
87% dos condutores são flagrados em estado
alcoolizado.
Recentemente , a Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) e o
Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Me-

dicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)
realizaram estudo pioneiro na América Latina,
com o intuito de elucidar as reais causas dos
acidentes de trânsito envolvendo motociclistas.
A pesquisa “Causas de Acidentes com Motociclistas” revelou que uma das principais ocorrências
deriva do uso de álcool. Os dados foram coletados durante três meses por equipes especializadas (Polícias Militar, Corpo de Bombeiros, peritos,
médicos e agentes da CET), que atenderam a 326
vítimas nas unidades hospitalares da Zona Oeste
da cidade de São Paulo. O levantamento apontou
o consumo de álcool ser responsável por 7,1% acidentes envolvendo motocicletas.

Fique atento: Código de Trânsito Brasileiro
altera artigos e se torna cada vez mais rigososo
Seguro DPVAT, basta seguir três passos:

O excesso de velocidade, a falta de uso dos itens
de segurança e a mistura entre bebida e direção
são alguns dos principais motivos de acidentes de
trânsito em todo o mundo, levando mais de 1,25
milhão de pessoas a óbito por ano, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). Para tentar
reduzir o número de acidentes no Brasil – por meio
de ações que regulamentem as atividades de planejamento, administração, licenciamento de veículos, formação, habilitação e educação de condutores e futuros condutores –, a legislação de trânsito
brasileira está cada vez mais rigorosa. Só em 2016,
o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) teve 33 artigos
alterados.
A adequação mais recente aconteceu em 1° de
novembro do ano passado, quando entrou em vigor a Lei Federal 13.281 que, dentre outras medidas
que visam à diminuição do número de acidentes e
de vítimas do trânsito, reajustou o valor das multas.
A punição para infração leve subiu de R$ 53,20
para R$ 88,38 e, para infração média, de R$ 85,13
para R$ 130,16. Os valores cobrados a quem comete infração grave e gravíssima também aumentaram: de R$ 127,69 para R$ 195,23 e de R$ 191,54
para R$ 293,47, respectivamente.

Além disso, a classificação de algumas infrações
também sofreu alteração. O uso de celular ao volante, até então considerado uma infração média,
com multa e perda de quatro pontos na carteira,
tornou-se gravíssima, com perda de sete pontos.
A recusa em fazer o teste do bafômetro, que não
era tida como infração, passou a ser infração gravíssima, com o valor multiplicado por 10. Ou seja,
quem não fizer o teste poderá ser multado em R$
2.930. O motorista também terá a habilitação apreendida pelo prazo de 12 meses.
De acordo com especialistas da área, apesar
do esforço em adaptar e modernizar a legislação,
ainda há muito trabalho a ser feito para tornar as
vias do país seguras. O Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran), por exemplo, tem atuado em
frentes distintas, apoiando campanhas educativas e
ações para melhorar os processos de formação de
condutores, além de realizar ações voltadas para a
segurança nas estradas e nas ruas.
Fique atento, faça a sua parte e não cometa infrações. Cuide de você e dos demais motoristas e
lembre-se: a vida e a segurança devem vir sempre
em primeiro lugar!
Você sabia que, para solicitar a indenização do

Radar fixo na
Rua da Paz Marginal Pinheiros
está multando

Novo Contrato de
Composse formaliza
documento de moto

Operação Cavalo de
Aço visa segurança
do motociclista

A moto que você trabalha não está em seu nome,
mas você quer regularizar-se obtendo o Condumoto e a Licença Motofrete (placa vermelha)? Basta
preencher o novo Contrato de Composse (disponível no SindimotoSP ou DTP) com os dados do
proprietário da motocicleta que consta na documentação, dirigir-se ao Cartório de Títulos (Rua XV
de Novembro, 251) e registrar o documento. Não
é necessário reconhecer firma desse documento, o
DTP aceita apenas o “registro” conforme citado acima. Mais informações no SindimotoSP em horário
comercial de segunda a sexta-feira no Departamento de Condumoto e Licença Motofrete. Orientações
sobre emissão do 1º Condumoto e da 1ª Licença
Motofretre (placa vermelha) estão sendo feitas no
DTP - Rua Joaquim Carlos, 675 - Pari.

A operação acontece em todo o estado de São Paulo
em horários, datas e cidades alternadas, inclusive capital.
Objetivo é fiscalizar motocicletas e seus ocupantes.
Os policiais vistoriam a documentação da motocicleta
e do motociclista, equipamentos de segurança, verificam
se há presença de armas, entorpecentes, entre outras irregularidades. Caso o motociclista esteja em desacordo
com as exigências legais, a motocicleta é apreendida e o
motociclista multado.
Além do aspecto criminal, a Operação Cavalo de Aço
traz medidas educativas e de conscientização no trânsito.
Durante as abordagens, os policiais militares distribuem
aos motoristas e condutores panfletos contendo dicas de
segurança para motociclistas, dentre elas cuidados com a
condução, uso correto do capacete, manutenção do veículo, respeito à sinalização, entre outros.

Quatro radares foram reposicionados e monitoram na Marginal Pinheiros a transição de 90 km/h
para 60 km/h na transferência da pista expressa
para a pista local no trecho localizado na altura da
Rua da Paz, nas imediações da Chácara Santo Antônio. A via conta com dois radares, um de cada
lado. O motorista que não se atenta aos radares
no trecho e excede em 20% o limite da velocidade
paga multa no valor de R$ 130,16. Quem exceder
de 20% a 25% velocidade comete infração grave
e recebe multa de R$ 195,23. Trafegar com velocidade 50% maior do que o permitido é infração
passível de multa no valor de R$ 293.

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

