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 Sindimoto-Girl ( Fernanda )  

Convênios e Beneficios aos trabalhadores. 

 Seguro Veicular 

 Seguro de Vida condutor e passageiro 

 Odontológico  

 Aplicativo de Serviços  

 EPI Baixo custo 

 Colônia de Férias    

                                                                                        

Esclarecimento ao trabalhador:                                                

Toda Terça e Quinta- Feira o Sindimoto presta serviços 

representativos  da  sociedade civil ligada ao  trãnsito, a 

JARI-DER/MG,  de  08:00 às 12:00 Hs.  

     1º Junta Administrativa de Recursos de Infração DER/MG 

 Donisete Oliveira      SINDIMOTO-MG 

 Dr. Edson Aires         DENIT  

 Dr. Paulo Roberto     DER/MG 

 ::: Contra a Linha Chilena e Cerol ::: 
Nesta quarta (08/02), o PL 313/17 que proíbe o uso de linha 
chilena, cerol ou similares em Belo Horizonte, teve o forte 
apoio do vereador Pedro Bueno sendo, assim, aprovado em 
1º turno. Lembrando que as demais leis sobre o assunto 
não versam sobre a fiscalização e nem sobre o uso da 
perigosa linha chilena, Bueno fez a defesa para que os 
demais vereadores viessem a aprovar a proposta. 
Marcando presença a favor da categoria, Donisete, 
representante do Sindimoto-MG, esteve presente e 
agradeceu a Bueno sua participação ativa para que os 
motociclistas de Belo Horizonte tenham mais segurança no 
seu direito de ir e vir pela cidade. 

 

 Camara Municipal De Belo Horizonte Vereador Pedro Bueno e 

Donisete Oliveira  

                                                                                    

Dicas Aos Usuários de  Mototaxi                          

I- Ao ligar, pergunte o nome do moto-taxista 

que lhe atender                                                                                            

II- Pergunte o preço da corrida pelo telefone                                   

II- Passe o endereço completo e um ponto de 

referencia                                                               

IV- Exija sempre ao moto-taxista que ande com 

total segurança                                                                                                      

V- Você ser bem atendido e obrigação do 

moto-taxista                                                              

VI- Exija seus direitos fiscalizando. 
                                                                


