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O Contran publicou hoje (06/06), no Diário Oficial da União (páginas 56 e 57), a
Resolução n.º 493/14, que permite os CFCs utilizarem o simulador de direção em
troca de aulas noturnas.
Leia a notícia completa no site do SIPROCFC-MG!
Clique aqui para saber mais
http://bit.ly/1mjHFG5

CCT 2014/2015
SIPROCFC-MG REFORÇA SUGESTÃO DE ESPERAR HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO

A diretoria do SIPROCFC-MG esteve reunida com o Sindicato Profissional (SeameMG), no dia 04/06/14, para verificar a situação da Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) 2014/2015.
O Seame informou que os motivos pelos quais a CCT ainda não havia sido
homologada já estão sendo resolvidos.
Portanto, o SIPROCFC-MG continua tendo o mesmo posicionamento divulgado no
dia 31/05/2014.
Clique aqui para saber mais
http://bit.ly/1l6jU7y

NOVA PARCERIA COM CONCESSIONÁRIA VW
GARRA BH É A MAIS NOVA PARCEIRA DO SINDICATO

O SIPROCFC-MG firmou mais uma parceria com benefícios para os CFCs associados.
A concessionária Garra BH, que trabalha com veículos da Volkswagen, vai dar
descontos na compra de veículos novos e manutenções.
Clique aqui para saber mais!
http://bit.ly/1pLWmrO

CARRO DO FUTURO VAI EXCLUIR CFCs?
REPORTAGEM DA REVISTA VEJA
SOBRE O CARRO DO FUTURO

A Revista Veja desta semana
(edição n.º 2376) publicou uma
reportagem em que fala do
projeto do Google para um
carro autônomo e dirigido por
um computador.
A questão é: o computador de
bordo vai ter de fazer exame de
motorista? Caso não precise,
qual será o futuro dos CFCs?
Clique aqui para ler a reportagem!
http://bit.ly/1xdjYrA

MAPA DA VIOLÊNCIA 2014
TRÂNSITO MATA MAIS DO QUE REVÓLVER

O Mapa da Violência 2014 apontou
que a maioria das mortes violentas
registradas em Minas Gerais são
decorrentes de acidentes
automotivos. O Estado é o segundo
do país no ranking de mortes
violentas, e mais da metade delas
são consequência das tragédias no
trânsito.
Clique aqui para ler a reportagem do jornal Hoje em Dia!
http://bit.ly/UhkOoB

Foto: Ricardo Bastos/Arquivo Hoje em Dia

CURSO COM DESCONTO PARA ASSOCIADOS
GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA FORMA ESPECIALISTAS EM SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O curso de Graduação Tecnológica em Segurança no Trânsito do Centro
Universitário de Caratinga (Unec) foi criado com o objetivo de formar profissionais
para tentar diminuir o alarmante número de acidentes em todo o país.
Para os profissionais que atuam em CFCs associados ao SIPROCFC-MG será
concedido desconto de 10% sobre o valor da mensalidade.
Clique aqui para saber mais sobre o curso!
http://bit.ly/1peVB8u

COPA DO MUNDO
FUNCIONAMENTO DO SIPROCFC-MG DURANTE A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL

Para relembrar: No SIPROCFC-MG o funcionamento será especial em dias de jogos
do Brasil na Copa do Mundo de Futebol. As atividades do sindicato serão encerradas
uma hora antes das partidas.
Clique aqui para saber mais
http://bit.ly/1pMc3g6

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

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.

