Simulador de direção
Uso obrigatório de simuladores gera polêmica em audiência
A obrigatoriedade do uso de simuladores de direção por autoescolas gerou polêmica
nessa quarta-feira (23/04), em audiência pública na Câmara dos Deputados, em Brasília.
Foi discutida a Resolução do Contran, que exige, a partir de junho, cinco horas de aulas
em simuladores de direção, antes do início das aulas práticas na rua.
Leia a matéria da Agência Câmara de Notícias inserida no site do SIPROCFC-MG:
http://bit.ly/1mLDZlI

Simulador de direção
Enquete: votação confirma segmento ainda dividido em relação ao simulador de
direção
A primeira enquete lançada no site do SIPROCFC-MG tinha como tema o simulador de
direção e foi finalizada no dia 22/04 (terça-feira), devido ao feriado do Dia de Tiradentes,
que impossibilitou o fechamento do sistema na data combinada: 21/04.
O resultado confirmou que a categoria ainda está dividida em relação ao uso do
equipamento na habilitação dos condutores.
Veja o resultado: Clique aqui!
Detran-MG
Nomeado novo Diretor Geral do Detran-MG
O Detran-MG já tem um novo Diretor Geral: é o delegado de polícia Anderson Alcântara
Silva Melo, que antes ocupava a chefia do 1º Departamento de Polícia Civil. A nomeação
foi publicada no dia 23/04/14, no Diário Oficial do Estado (página 62).
Leia mais! Clique aqui!

Novos CFCs no interior
Portaria que autoriza abertura de novos CFCs no interior de MG deve ser publicada nos
próximos dias
A assessoria de imprensa do Detran-MG confirmou que o chefe da Divisão de Habilitação
no Trânsito, Dr. Anderson França de Menezes, vai publicar nos próximos dias uma
Portaria que vai dispor sobre a abertura de novos CFCs no interior de Minas Gerais. A
informação é que a Portaria deverá sair ainda no mês de abril.
Leia no site! Clique aqui!

E-mails sindicato
O SIPROCFC-MG reforça a importância do envio das mensagens ao sindicato para os emails corretos. Quer saber para onde enviar a sua dúvida, crítica ou sugestão? Veja a
relação de e-mails abaixo:

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!

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.

