Convocação Assembleia Geral Ordinária (AGO)
Em obediência ao Estatuto Social do SIPROCFC-MG e demais legislações vigentes, todos os
representados que estiverem quites com as obrigações estatutárias estão convocados para a
Assembleia Geral Ordinária (AGO), a ser realizada na sede do sindicato, no dia 30/05/14 (sextafeira), às 14h30 (primeira chamada) ou às 15h30 (segunda chamada, com qualquer número de
presentes).
A publicação oficial foi feita no Jornal O Tempo do dia 14/05/14 (página 31).
Clique aqui para saber mais!
CCT 2014/2015 / Enquete
O presidente do SIPROCFC-MG emitiu um comunicado sobre a CCT 2014/2015. Nele, além da
opinião da presidência sobre a CCT em vigor, há o link para que os CFCs registram sua opinião
através de três perguntas cadastradas no sistema de enquetes. A opinião do seu CFC já foi
registrada? As enquetes ficarão no ar até a próxima terça-feira (27/05/14).
Participe! Clique aqui para saber mais!
Obs.: Até o fim do mês será divulgado um estudo com informações detalhadas sobre a CCT
2014/2015.
Simulador de direção
A Justiça Federal do Ceará manteve a decisão de não exigir o simulador de direção naquele
Estado, ao deferir a ação cautelar promovida pelo Sindicato dos Centros de Formação dos
Condutores de Veículos do Estado do Ceará (SindiCFC-CE), que pedia a suspensão dos efeitos da
Resolução n.º 444/2013.
Clique aqui para saber mais!
Reunião Detran-MG
O SIPROCFC-MG foi apresentado oficialmente ao novo Diretor Geral do Detran-MG, Dr. Anderson
Alcântara, pela diretoria do sindicato, representada pelo presidente Rodrigo Fabiano da Silva e
pelos diretores José Mário Rodrigues e Claudia Luciene dos Santos, no dia 15/05/14.
Clique aqui para saber mais!

Movimento Maio Amarelo
Diversas ações estão sendo desenvolvidas para o Maio Amarelo,
movimento sem fins lucrativos criado para conscientizar a
sociedade da importância de um comportamento seguro no
trânsito.
De acordo com a representante do Movimento em Minas Gerais, a
educadora Roberta Torres, a ideia é que cada um, dentro das suas
condições, realize atividades de conscientização para o trânsito.
Inclua o seu CFC no movimento!
Clique aqui para saber mais e ver o convite da Frente Parlamentar
Pelo Trânsito Seguro para um evento de apoio ao Maio Amarelo.
CFC Empreendedor
Os CFCs que estão participando da segunda turma do CFC Empreendedor já têm o cronograma de
cursos e consultorias definido. Após passarem pelas fases de diagnósticos e devolutivas, o
próximo passo é assistir às aulas dos módulos específicos e agendar as consultorias individuais.
O cronograma detalhado com as datas e horários foi enviado, por e-mail, a cada um dos
participantes. Se houver dúvidas façam contato pelo e-mail comunicacao@siprocfcmg.org.br
Para os interessados em participar do projeto não deixem de acompanhar as publicações do
site www.siprocfcmg.org.br, pois em breve a terceira turma será aberta.
Clique aqui para saber mais!

Informativo eletrônico do SIPROCFC-MG
Um resumo das notícias mais importantes publicadas, na semana, no site do SIPROCFCMG www.siprocfcmg.org.br
Acesse diariamente o site e tenha acesso a outras notícias também!

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.

