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Dória, governador eleito, assume compromisso com
SindimotoSP em regulamentar as categorias de
motofrete e mototáxi em todo estado de São Paulo

Quem sai ganhando são os profissionais do setor de motofrete e
motociclistas com o compromisso afirmado por Dória de valorizar
as categorias que geram empregos com segurança. O novo governador
esteve com os motociclistas profissionais em seu último dia de campanha
e recebeu pauta das reivindicações dos motofretistas e motociclistas que
se concentraram em grande número de motos no local. O SindimotoSP
espera que o estado e prefeitura possam trabalhar juntos no desafio de
regulamentar as atividades, contribuíndo com a geração de 500 mil
empregos diretos e indiretos em São Paulo.
Pg 04

Prefeitura de São Paulo publica a criação da
Câmara Temática de Motocicleta junto ao
Conselho Municipal de Trânsito e Transportes
O secretário Municipal de Transportes e Mobilidade João Octaviano Machado Neto, publicou no
Diário Oficial da Prefeitura de São Paulo, através
do ofício nº 001/2018/CMTT/Secretaria Executiva/SMT. Secretaria Executiva
CMTT. Câmara Temática de Motocicletas, a autorização da elaboração de minuta final de regimento interno da Câmara Temática de Motocicleta. À vista
dos elementos constantes, ele acolheu a proposta da Secretaria Executiva do
Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - CMTT - para oficializar o ato.
A Câmara Temática de motos formalizará demandas para o setor e motociclistas.
Com isso, o SindimotoSP espera que agora possa sair de fato um pacote de
mudanças que contribuam com a redução dos acidentes e mortes envolvendo
motociclistas. Outras reuniões estão agendadas para continuar e implementar
as necessidades do setor, que precisa de políticas púbicas específicas para melhorar os serviços prestados e mobilidade com segurança.

Empresas de aplicativos de motofrete
obrigam motoboys usarem baú e mochila
fora das normas de segurança, colocando
em risco a vida dos trabalhadores

Bolsonaro é eleito novo
presidente do Brasil

Com mais de 56,8% dos votos válidos, Jair Bolsonaro é o oitavo presidente
brasileiro democraticamente eleito desde o fim da ditadura. Segundo ele, não era
mais possível o país ficar na mão dos partidos de esquerda e continuar flertando
com o socialismo, o comunismo, o populismo e o extremismo da esquerda.
Febramoto e SindimotoSP agora querem dar continuidade às reivindicações
com a atual legislatura federal, que assume a partir de janeiro 2019, para trazer
benefícios para à categoria do motofrete.
Pg 05

Regulamentação passo a passo: o que o motociclista
profissional precisa fazer para ficar dentro da lei de
padronização do setor de motofrete
Pg 02
Pg 02

Rapiddo e Mc Donalds são condenadas a
pagarem direitos trabalhistas a motoboy
Pg 04

McDonald’s recebe R$ 7 milhões de
multa por jornada intermitente Pg 04

São Paulo registra aumento do número
de mortes com motociclistas de
janeiro a setembro de 2018
Pg 06
Direção defensiva, uma prática
que deve ser diária

Pg 05
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Aumenta em São Paulo número de
mortes com motocicletas no trânsito
entre janeiro e setembro de 2018
A capital de São Paulo continua com índices alarmantes em relação a óbitos de motociclistas nas vias públicas. Segundo o Infosiga, 248 pessoas morreram no local ou em hospitais próximos aos acidentes.
No período, os dias com maior número de mortes são sábado e domingo.
De janeiro a maio, foram 186 mortes nestes dias. Só nos cinco meses de 2018,
cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em acidentes envolvendo motoristas embriagados na capital.
Os meses que mais elevaram os índices foram abril (38 mortes) e julho (32 mor-

tes). Nos Finais de semana, 145 pessoas foram vitimadas por acidentes, elas tinham entre
18 e 24 anos. A maioria das ocorrências foram nas madrugadas, chegando a 66 casos fatais.
Para o SindimotoSP, que representa os trabalhadores motociclistas, a falta de uma
política específica para esse público contribui para essa alta. “Uma de nossas bandeiras é a defesa por uma política pública para motociclistas”, diz Gilberto Almeida Santos, o Gil, presidente da entidade. Para o sindicalista, não são vistas com frequência
campanhas específicas voltadas a esse público, nem para quem adota a moto como
seu meio de transporte.

Empresas de aplicativos no motofrete exigem bolsas de carga fora de
padrão e colocam segurança do trabalhador em risco de acidente
As bolsas e mochilas de cargas utilizadas pelos motoboys de aplicativos, que
tem o mesmo tamanho de baú de 90 litros, estão fora da orientação da Lei Federal 12.009 e da Lei Municipal 14.491, além de Norma Regulamentadora 17 MTE.
O objetivo das leis é garantir segurança ao trabalhador motociclista reduzindo
os números de acidentes e mortes. Empresas como a Rappi, Loggi, Ifood, Glovo,
Uber Eats e outras, exigem o uso de mochilas em desacordo com as normas
exigidas por lei.
Especialistas de segurança no trânsito afirmam que o uso de bolsas de cargas
compromete a segurança dos motociclistas no trânsito com vários fatores que
causam acidentes com maior facilidade, sendo o principal a perda do equilíbrio
do condutor, pois a dirigibilidade fica totalmente comprometida com forças imprevisíveis geradas através do peso da bolsa de cargas ou com os deslocamento
interno dos produtos transportados.
“A cautela e a preocupação com a integridade do condutor e outros usuários da
via exigem uma medida urgente de proteção aos efeitos dessa eventualidade”,
afirma o Dr. José Everardo da Costa Montal, presidente da ABRAMET – Associação
Brasileira de Medicina do Trafego. O Ministério do Trabalho já detectou a irregularidade na relação trabalhista e multou a Loggi, Ifood, Rappi e o Mc Donalds.

Regulamentação passo a passo: o que
o motociclista profissional precisa
fazer para ficar dentro da lei de
padronização do setor de motofrete

Editorial
Agora, com o término do processo eleitoral em que presidente,
governadores, senadores, deputados federais e estaduais foram
eleitos, resta esperar para saber como será 2019 e os próximos
anos. Com a vitória de Jair Bolsonaro para ocupar à presidência do
Brasil, de fato, haverá mudanças significativas porque é um novo
partido, novas pessoas e um novo tempo para quem vive em terras
brasileiras. Porém, se em âmbito nacional houve mudanças, em
São Paulo segue com o governo do PSDB, que muito já fez pelo
motofrete paulista com o ex-governador Geraldo Alckmin. Com à
vitória de João Dória, seguem os trabalhos para melhoria do motofrete, aliás, no último dia de campanha, Dória esteve com motoboys na Zonas Sul e assumiu compromisso de apoiar e incentivar
a regulamentação em todo estado. O SindimotoSP segue em frente
reivindicando melhorias para a categoria.

Para fazer o curso Matricule-se em uma instituição de ensino credenciada
pelo Detran.SP (ver lista abaixo do Sest-Senat), apresentando os seguintes documentos: foto 2×2 colorida e recente, certidão original de prontuário do Detran
para fins de direito (retirar no Ciretran da cidade onde foi emitida a CNH ou no
Poupatempo), cópia da CNH e certidão original de distribuição criminal (retirada no fórum da cidade onde foi emitida a CNH).
Após aprovação no curso Você receberá o seu Certificado e deve levar ao Detran para conferência e inserção do curso no prontuário e solicitar alteração da
CNH para Motofretista.
Após inserção no prontuário Com a CNH modificada, você deve ir ao SindimotoSP (Rua Dr Eurico Rangel, 58 – Brooklin Novo – SP) para obtenção do Condumoto e Licença Motofrete (placa vermelha). A documentação necessária está em
www.sindimotosp.com.br/beneficios/apoio.html.
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Governador eleito João Dória firma compromisso
com motociclistas profissionais e regulamentará
a atividade de motofrete em todo estado
Valorizando à categoria, o novo governador esteve nas Zona Sul e Leste da capital,
locais que concentram grande número de motociclistas profissionais.

O agora governador de São Paulo, João Dória, se
comprometeu com os motociclistas profissionais levar a regulamentação do serviço de motofrete e mototáxi em todo estado de São Paulo. Na capital paulista e região metropolitana o motofrete é a atividade
principal, o mototaxi é predominante no interior do
estado paulista, essas duas atividades são geradoras
de 500 mil empregos diretos e indiretos. No último
dia de campanha, em visita à zona sul da capital, ele
chegou ao local acompanhado pelas categorias dos
motofretistas e motociclistas, tendo o presidente Gilberto Almeida dos Santos, o Gil, como porta voz.
Segundo Dória, apesar da necessidade de uma regulamentação municipal, os municípios precisam de apoio
do estado para a implantação do serviço para que ela
não fique apenas na capital. O novo governador que as-

sume em janeiro de 2019 também disse que é importante a veiculação de campanhas educativas que possam
preservar a vida dos motofretistas e permitir que sejam
respeitados também por parte dos motoristas.
O presidente do SindimotoSP Gilberto Almeida dos
Santos, o Gil, esteve com João Dória também apoiando em 2016 como prefeito e destacou a importância
dos motociclistas profissionais para a economia do
Brasil, principalmente, para São Paulo, que tem a
maior concentração de trabalhadores motociclistas
do mundo. O SindimotoSP espera que a prefeitura de
SP e o governo do estado possam trabalhar juntos.
No encontro, João Dória recebeu ofício com as
demandas e reivindicações do SindimotoSP para
aumentar a segurança, promover a capacitação profissional e qualificação, educação no trânsito, entre

outras, contribuindo assim, para a diminuição dos
acidentes envolvendo motofretistas e motociclistas.
Dória reforçou a ideia de campanhas educativas no
trânsito específicas para motociclistas para redução
de acidentes, entre outras ações para quem anda de
moto na cidade quando foi prefeito. Agora, como governador de São Paulo, o SindimotoSP se reunirá com
João Dória para tratar de demandas importantes para
o setor de motofrete paulista, entre elas:
• Gratuidade dos Cursos 30 horas do Contran para
incentivar a regulamentação junto aos profissionais
motofretistas e mototaxistas;
• Continuidade da linha de financiamento pelo Banco
do Povo Paulista e pela SP Desenvolve para aquisição de
moto 0 km e equipamentos de segurança obrigatórios
para os motociclistas profissionais, motocicletas flex
mais modernas e com os itens de segurança, trazendo
mais segurança e diminuindo o número de acidentes;
• Campanha de orientação a regulamentação e fiscalização em todo estado de São Paulo, além de educativas;
• Isenção de impostos (IPVA) para motofretistas regulamentados;
• Redução de impostos ICMS para motociclistas profissionais na aquisição de equipamentos de segurança
(capacete, calça com protetor, colete ou jaqueta INMETRO, bota e luvas) para uso individual e equipamentos
de segurança para motocicletas (antena corta pipa,
pneu, protetor de pernas, faixas reflexivas, baú etc).
• Substituição tributaria do ICMS da gasolina/álcool
na compra da motocicleta, a exemplo dos transportadores de carga.

Rapiddo e Mc Donalds são condenadas a
pagarem direitos trabalhistas a motoboy
O Processo Judicial Eletrônico - Data da Autuação:
17/04/2018 – com valor da causa: R$ 49.406,69, deu
sentença em 1ª instância favorável ao trabalhador
motociclista profissional reconhecendo vínculo de
emprego pela Justiça do Trabalho contra a RAPIDDO AGÊNCIA DE SERVICOS DE ENTREGA RÁPIDA
S.A, A.L.B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Porém, cabe recurso das empresas que fazem parte
do processo.
O trabalhador promoveu a ação através do Departamento Jurídico do SindimotoSP, com supervisão
do Dr Átila Dantas de Lima, por entender que tinha

direitos trabalhistas. Vale ressaltar que a Rápido e
o Mc Donalds foram condenadas conjuntamente.
O sindicato vem batalhando desde o início da
atuação das empresas de aplicativos no motofrete porque elas precarizam as relações de trabalho.
Esse processo ganho pelo trabalhador mostra o que
todo mundo já sabe, ou seja, que é preciso equilíbrio entre as novas formas de trabalho, principalmente as oferecidas por aplicativos no motofrete,
e os direitos já conquistados durante 10 anos pelo
SindimotoSP em prol do trabalhador motociclista
profissional.
No texto da Ação Trabalhista, entre várias si-

tuações a favor do motoboy, João Paulo Gabriel de
Castro Dourado - Juiz do Trabalho, ressalta que...
“O emprego é bem social fundamental no nosso ordenamento, garantido constitucionalmente. A modernização da tecnologia demanda uma modernização dos conceitos jurídicos, mas com a finalidade
de proteger os valores fundamentais do Estado Social, ou seja, proteger a parte hipossuficiente dentro de uma relação assimétrica - o trabalhador. Não
se pode exigir modernização do tratamento jurídico
dado a determinada relação com o objetivo de meramente permitir a exploração da força de trabalho
humana sem qualquer contrapartida social.”

McDonald’s recebe R$ 7 milhões de multa
por jornada intermitente
A Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda.,
franqueada máster da McDonald’s no Brasil, homologou um acordo na Justiça do Trabalho se comprometendo a não assinar contratos de trabalho com
jornada intermitente por um período de cinco anos.
Além disso, a empresa se comprometeu a pagar o
piso salarial e o salário mínimo aos trabalhadores
e trabalhadoras com jornada de 44 horas semanais.
Se descumprir o acordo, a rede de fast-food terá de
pagar multa mensal de R$ 5 mil por trabalhador encontrado em situação irregular.

Desde 2012, a empresa era alvo de uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho (MPT),
depois que auditores-fiscais constaram irregularidades na rede. Na época, o McDonald’s prometeu
adotar medidas para sanar as irregularidades, mas
não cumpriu parte do acordo.
Entre as irregularidades estão o pagamento de salário inferior ao mínimo legal, imprevisibilidade da
jornada de trabalho, instabilidade econômica dos trabalhadores, ilegalidade na concessão dos intervalos
intrajornada e interjornada, lançamento irregular de

horas extras em contracheques, folgas concedidas incorretamente e cálculo incorreto do adicional noturno.
“As fiscalizações realizadas demonstraram melhoria nas práticas trabalhistas adotadas pela empresa. Mas, considerando uma busca constante de
melhores condições de trabalho, foi firmada uma
nova conciliação, cujo principal aspecto é a garantia da não utilização do contrato de trabalho intermitente pela empresa nos próximos cinco anos”,
declarou o procurador do MPT, Leonardo Osório
Mendonça, titular da ação.
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Bolsonaro é o novo presidente do Brasil
Com mais de 56,8% dos votos válidos, Jair Bolsonaro é o oitavo presidente
brasileiro democraticamente eleito desde o fim da ditadura. Segundo
ele, não era mais possível o país ficar na mão dos partidos de esquerda
e continuar flertando com o socialismo, o comunismo, o populismo e o
extremismo da esquerda. Febramoto e SindimotoSP agora querem dar
continuidade às reivindicações com a atual legislatura federal, que assume
a partir de janeiro 2019, para trazer benefícios para à categoria do motofrete.
Após tomar posse no dia 1º de janeiro de 2019,
Bolsonaro será o chefe do governo federal e o representante máximo do Estado brasileiro. O PSL, sigla a
qual está filiado, elegeu a segunda maior bancada da
Câmara, com 52 cadeiras. O presidente eleito em segundo turno, derrotando o ex-prefeito de São Paulo
Fernando Haddad, causou polêmica durante a campanha com posicionamentos considerados duros e
extremistas pelos adversários, mas também propôs
medidas que poderá adotar nos próximos anos. Entre
elas estão à volta das aulas de Educação Moral e Cívica e OSPB nas escolas; expansão das escolas militares
por meio de convênios; dar aos policiais o “Excluden-

te de ilicitude” - que valoriza o agente de segurança
pública que em confronto direto matar traficantes, assassinos e ladrões, por exemplo,
recebe condecoração e não processo; fusão
e extinção de ministérios; Imposto de Renda com alíquota única de 20%; demarcação imediata de terras indígenas;
revogação do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA); promoção
da redução da maioridade penal;
redução das cotas nas universidades e concursos e
flexibilização da lei para

porte arma. Jair Bolsonaro ainda pretende reduzir
a dívida pública em 20% mediante privatizações,
concessões e venda de propriedades da União;
criar um sistema paralelo de aposentadoria por capitalização, deixar de apoiar ditaduras assassinas
e aproximar-se das democracias importantes como
EUA, Israel e Itália, além
de aprofundar integração com todos os
países latino-americanos que estejam
livres de sistemas
políticos opressores.

Febramoto e SindimotoSP querem criar agenda positiva com o governo federal em janeiro
As instituições buscam mudanças e flexibilização
que incentivem a regulamentação do setor de motofrete em todo Brasil. Elas já estiveram com o Denatran
e Contran, que pertencem ao Ministério das Cidades,
apresentando propostas de alterações nas resoluções
que ditam algumas normas e regras no motofrete.
Entre as propostas estão a separação do transporte
remunerado de cargas (comercial) Motofrete (Legislação Complementar) do transporte remunerado de
passageiros (Concessão Pública) Legislação Própria.
A Resolução 356 estabelece requisitos mínimos de
segurança para o transporte de cargas (motofrete) e
remunerado de passageiros (mototáxi) em motocicletas, enquanto que a Resolução 410 regulamenta
os cursos especializados obrigatórios destinados a
profissionais em entrega de mercadorias (motofretista) e em transporte de passageiros (mototaxista)
que exerçam atividades remuneradas na condução
de motocicletas.
As empresas que atuam no setor de motofrete empregam milhões de trabalhadores em várias capitais brasileiras e geram empregos em cerca de 500
municípios de porte grande e precisam contratar
motofretistas.

Itens que constam na pauta para o setor de motofrete e motociclistas em âmbito nacional são:
• Regulamentação do corredor virtual nas vias públicas das grandes cidades pelo Contran.
• Campanhas de segurança voltadas para redução de acidentes, conforme Plano Nacional de Redução
de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), criado pela Lei 13.614/2018.
• Campanha de orientação a regulamentação e fiscalização em todo território nacional para melhoria dos
serviços e padronização da categoria.
• Gratuidade dos Cursos 30 horas para incentivar a regulamentação junto aos profissionais motofretistas
e mototaxistas.
• Linha de financiamento para aquisição de moto 0 km e equipamentos de segurança obrigatórios para
os motociclistas profissionais, motocicletas flex mais modernas e com os itens de segurança, trazendo
mais segurança e diminuindo o número de acidentes.
• Criação do Programa Nacional de Segurança de Trânsito nos moldes do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito que tem diminuído os acidentes no estado de São Paulo.
• Liberação dos recursos do Funset (Fundo Nacional de Segurança no Trânsito) para uso em campanhas
e programas de educação de trânsito que reduzam os acidentes envolvendo motociclistas em todo Brasil.
• Isenção de impostos e taxas federais para motociclistas profissionais na aquisição de equipamentos de
segurança (capacete, calça com protetor, colete ou jaqueta INMETRO, bota e luvas) para uso individual e
equipamentos de segurança para motocicletas (antena corta pipa, protetor de pernas, faixas reflexivas,
baú etc).
• Faixas de segurança nas principais vias públicas das grandes cidades para diminuição de acidentes
envolvendo motocicletas e a regulamentação do corredor virtual nas vias públicas das grandes cidades
para diminuição de acidentes envolvendo todo o motociclista regulamentado pelo CONTRAN.

Delivery tem nova Convenção Coletiva 2018 / 2019
O salário dos motociclistas profissionais delivery mensalistas passa para R$ 1.087,71 ou R$ R$ 4,95 para horistas. Mas, atenção, em 1 de fevereiro de 2019, devem ser
reajustados para R$ 1.109,47 por mês ou R$ 5,05 por hora.
Para ciclistas fica R$ 1.027,11 (mês) ou R$ 4,67 (hora). Na
mesma data dos motociclistas, o salário do cilcista passa
para R$ 1.047,66 (mês) ou R$ 4,76 (hora).

Outro valore que muda é aluguel da moto, para motociclista mensalista R$ 431,96 + R$ 1,77 por entrega ou para horistas
R$ 14,41 + R$ 1,73 de entrega. A partir de 1 de fevereiro de 2019
para motociclistas R$ 440,60 + R$ 1,77 por entrega para mensalistas e R$ 14,41 + R$ 1,77 para horistas. Os ciclistas ficam
com aluguel de moto mensal R$ 287,98 + R$ 1,73 de entrega
ou horistas R$ 14,41 + R$ 1,73 de entrega. A partir de fevereiro

motociclista vai para R$ 293,76 + R$ 1,77 por entrega (mensal) e R$ 1,77 (hora) e R$ 14,70 hora e R$ 1,77 de entrega.
Para 4 horas trabalhada, os motociclistas profissionais
do setor têm tíquete reajustado para R$ 16,52 e a partir de
fevereiro de 2019 R$ 16,86. Vale ressaltar que o trabalhador do delivery registrado em carteira tem 30% de periculosidade sobre o salário descrito na carteira.

Direção defensiva, uma prática que deve ser diária
Dados da Seguradora Líder, administradora do Seguro DPVAT, mostra que, até agosto, os acidentes envolvendo motocicletas foram responsáveis por 75%
das indenizações pagas pelo Seguro, apesar de representar apenas 27% da frota nacional. O número,
bastante expressivo, segue a tendência dos anos anteriores. De acordo com o Boletim Especial divulgado
pela Seguradora para marcar a Semana Nacional de
Trânsito 2018, somente em 2017, esse tipo de veículo concentrou 76% do total de ocorrências do último
ano já indenizadas, o equivalente a 186.500 pagamen-

tos por morte, invalidez permanente e reembolso de
despesas médicas.
Para diminuir os elevados riscos de quem tem a moto
como seu principal veículo, como os motofretistas e
mototaxistas, a direção defensiva é extremamente importante. Através da difusão de práticas já conhecidas,
como evitar trafegar nos corredores entre os carros,
procurar respeitar os limites de velocidade, realizar a
manutenção constante da motocicleta e usar os equipamentos de segurança, como o capacete, é possível tornar o trânsito um local mais seguro para todos.

Nesse sentido, a gentileza também é uma grande aliada,
afinal, quando o motociclista adota um comportamento
menos agressivo no trânsito, tem muito mais chances de
reagir com agilidade diante de uma situação adversa, colaborando com a redução do número de acidentes.
É importante sempre lembrarmos que o motociclista que pilota defensivamente não é apenas aquele que
conhece e procura praticar as técnicas, mas sim aquele
que, principalmente, possui consciência individual e
coletiva sobre os atos praticados no trânsito, afinal, nós
somos o trânsito.
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Sobe número de acidentes com motocicletas no Brasil
De janeiro a setembro de 2018 foram pagas mais de 238 mil indenizações do
Seguro DPVAT. Os casos de invalidez permanente representaram a maioria
das indenizações chegando a 68%. Em acidentes com sequelas permanentes,
predominando significativamente os motociclistas o resultado final foi de 92%.
A motocicleta foi o veículo com o maior número de
indenizações nos 9 primeiros meses de 2018. Apesar
de representar apenas 27% da frota nacional, concentrou 75% das indenizações. Das indenizações pagas
no período para acidentes com motocicletas, 73%
foram para Invalidez Permanente e 8% para Morte.
Indenizações pagas por Morte e Invalidez
por acidentes com motocicletas por horário
do acidente - Jan a Set/2018

88% das indenizações por Morte em acidentes com
motocicletas foram para vítimas do sexo masculino.
Para os casos de vítimas com sequelas permanentes,
79% das indenizações por acidentes com motocicletas também foram para vítimas do sexo masculino,
enquanto as indenizações por acidentes com os deIndenizações pagas por Morte e Invalidez
por acidentes com motocicletas por
Tipo de vitima - Jan a Set/2018

mais veículos, pagas também para os homens, representaram 65%, o que demonstra que a concentração
de vítimas do sexo masculino é maior nos acidentes
com motocicletas do que com os demais veículos. As
vítimas de acidentes com motocicletas são em sua
maioria jovens em idade economicamente ativa. No
período citado, as vítimas entre 18 e 34 anos concentraram 50% dos acidentes fatais e 52% dos acidentes
com sequelas permanentes. No período analisado,
foram pagas aproximadamente 69 mil indenizações
por Invalidez Permanente à vítimas nessa faixa etária,
envolvendo o uso de motocicletas.
Distribuição das indenizações pagas por
acidentes com motocicletas - Jan a Set/2018

Indenizações pagas por
Morte e Invalidez por
acidentes com motocicletas
por região - Jan a Set/2018

Indenizações pagas por Morte
por acidentes com motocicletas
por faixa etária - Jan a Set/2018
Indenizações pagas por Morte
e por sexo - Jan a Set/2018

Indenizações pagas por Invalidez
e por sexo - Jan a Set/2018

Indenizações pagas por Invalidez
por acidentes com motocicletas
por faixa etária - Jan a Set/2018

