Simulador de direção
O presidente do SIPROCFC‐MG, Rodrigo Fabiano da Silva, entregou em mãos, na
tarde desta segunda‐feira (14/04), ao Ministério Público (MP), uma relação de
documentos coletados referentes ao assunto “simulador de direção veicular”.
Leia mais! Clique aqui http://bit.ly/P5984F ou acesse as últimas notícias do site
www.siprocfcmg.org.br

Simulador de direção
Modelos de contratos e pareceres jurídicos já estão disponíveis no site do
SIPROCFC‐MG
Como já informado, o SIPROCFC‐MG solicitou ao escritório de advocacia
responsável pelo Departamento Jurídico do sindicato os pareceres dos
respectivos contratos de venda, comodato e manutenção das empresas que
tem o simulador de direção homologado no Brasil.
Os associados já podem ter acesso ao modelos de contratos e os respectivos
pareceres jurídicos. Basta acessar o link “jurídico”, no menu “renovação de
documentos” do site do SIPROCFC‐MG: www.siprocfcmg.org.br

Simulador de direção
Mais uma audiência pública é agendada na Câmara dos Deputados
No âmbito legislativo, dois acontecimentos estão sendo muito comentados pela
categoria: um deles é a rejeição do Projeto de Lei (PL) 4.449/12, que previa a
inclusão da obrigatoriedade do uso de simuladores no Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados, no último dia 09/04. Como pode haver recurso, não podemos
afirmar que o simulador caiu.
O outro é a audiência pública para debater a implementação e obrigatoriedade
do uso de simuladores de direção nos CFCs.
Audiência pública
Dia: 23/04 (quarta‐feira)
Hora: 10h
Local: Plenário 11 ‐ Anexo II da Câmara dos Deputados em Brasília/DF.
Leia mais: SIMULADOR DE DIREÇÃO: RESUMO DOS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS
‐ http://bit.ly/1gGRSxF
Mudanças no atendimento administrativo do SIPROCFC‐MG
Atenção CFCs! Desde o dia 14/04/14 algumas mudanças foram feitas na rotina
do setor administrativo do SIPROCFC‐MG.
O atendimento para solicitação, renovação e acompanhamento de documentos
deverá
ser
feito
exclusivamente
por
e‐mail
ou
pelo
site
(www.siprocfcmg.org.br). Isto porque as linhas de telefones do sindicato,
frequentemente, ficam congestionadas por conta da grande demanda de
serviço.
Leia mais: http://bit.ly/1g3ZxlS
Última chamada para votar na primeira pergunta cadastrada
O prazo para votar na primeira enquete do novo site do SIPROCFC‐MG vai até a
próxima segunda‐feira (21/04/14). Seu CFC já deu o seu voto? Se ainda aparecer
a informação de que o CNPJ não está cadastrado, não deixe de fazer contato
pelo e‐mail: comunicacao@siprocfcmg.org.br
A primeira pergunta no ar é: Qual o posicionamento do seu CFC sobre o
simulador de direção?
Clique aqui para votar ou acesse o menu “enquete” no site do SIPROCFC‐MG
www.siprocfcmg.org.br
Aguardamos o seu voto!!

TASD
Detran‐MG informa que taxa voltará a ser cobrada a partir da semana que
vem
O Detran‐MG publicou no Detran Empresas, na última quinta‐feira (10/04/14), a
informação de que a partir da próxima segunda‐feira (21/04/14), voltará a
cobrar a Taxa de Acesso ao Sistema do Detran‐MG (TASD).
A cobrança, que vai refletir na emissão do certificado de prática veicular,
começou a ser exigida a partir do dia 01/01/14 (Lei Estadual n.º 20.824/13) e
havia sido suspensa em fevereiro, a pedido do SIPROCFC‐MG, por causa de
inúmeros problemas que vinham ocorrendo, como erros na emissão, impressão,
reimpressão, pagamento e diversos outros.
Leia no site: http://bit.ly/1nqvZ6Y

Mensagem aos CFCs associados
Atenção CFCs associados!!!!! Se ainda não têm login e senha para acesso às
áreas
restritas
do
site,
faça
a
solicitação
pelo
e‐mail
recepcao2@siprocfcmg.org.br
Pedimos desculpas pelos transtornos!

Leia no site! Link: http://bit.ly/RoZKea

Comunicação
Estamos tentando, a cada dia, melhor o atendimento e a comunicação do SIPROCFC‐MG.
Você tem alguma sugestão para melhorarmos? Não deixe de enviar a sua opinião para o e‐mail
comunicacao@siprocfcmg.org.br
Aguardamos o seu contato!

Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais –
SIPROCFC‐MG
Missão: defesa e a representação legal da categoria profissional dos proprietários de Centro de
Formação de Condutores de Minas Gerais, assim como a busca constante da modernização
administrativa e pedagógica das empresas do segmento.

