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PARCERIAS

GIRO

O SIPRO fechou diversas
parcerias, que visam proporcionar melhores condições para a
aquisição de bens e serviços,
além de comodidade aos associados. Confira!

O presidente do SIPRO, Rodrigo
Fabiano da Silva, participou de importantes eventos da categoria
pelo país, neste primeiro semestre do ano. Veja como foi!
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O chefe da Seção de Supervisão
de Controle de Aprendizagem do
Detran Wagner Félix Soares fala
com exclusividade ao PróTrânsito
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te a sua participação!

PARCERIAS

SIPRO busca parcerias para benefício dos associados

O SIPROCFC-MG tem trabalhado, constantemente, com o propósito de conseguir melhorias para a categoria. Também tem buscado parcerias que beneficiem
os associados na aquisição de bens e serviços.
Neste primeiro semestre, se destacam as parcerias
com empresas dos setores de automóveis e de contabilidade. Agora, os associados têm a chance de trocar a
frota por meio do Consórcio Fiat, adquirir um carro
“0 km”, com desconto, na Líder BH e ganhar bônus
ao comprar na Agra Motors. No setor de contabilidade, os CFC’s podem contar com os serviços da
FLP Contabilidade para agilizar os trabalhos.
Líder BH
A parceria com a Líder BH (Chevrolet) oferece ao
associado um desconto de até 17%, na compra de veículos novos e, ainda, a primeira e segunda trocas de óleo de motor, com filtro, faixa, tapetes e jogos de pedais, gratuitamente. A Líder BH fica na rua Timbiras,
1125, Funcionários, em Belo Horizonte. O telefone é
(31) 3218-2100. Contato: Wemerson.
Consórcio Fiat
Junto à Fiat Administradora de Consórcios, o
SIPRO conseguiu taxas diferenciadas para a um grupo
formado somente por CFC’s - o que diminui o risco de
inadimplência -, com 240 cotas. Os associados participarão ainda de um sorteio de um veículo Uno Mille Fire “0 km”. Além disso, ao adquirir um veículo na concessionária Roma Veículos, o associado receberá, gratuitamente, um protetor de cárter, tapetes e tanque
cheio.
Benefícios do grupo exclusivo:
-Com 240 cotas serão entregues quatro veículos por
mês, sendo um por sorteio e os outros três por lance;
- Grupo formado somente por um crédito no valor - atualizado nesta data - de R$ 24.490, o que não gera insuficiência de saldo para a entrega de bens;
- O associado poderá unir duas ou mais cotas e adquirir
um veículo de valor superior ou mais de um veículo;
- Taxa de administração de 11,5% + 0,5% de fundo de
reserva, totalizando apenas 12%;
- O prazo do grupo é de 60 meses. As ofertas de lance,
que não ultrapassarão o percentual máximo de 34%,
podem ser quitadas na ordem inversa ou diluídas pelo
número de meses que restarem para o grupo se encerrar;
- Com o crédito contemplado, o consorciado poderá
quitar, desde que seja em seu nome, financiamento de
veículos, através do consórcio, substituindo um débito

pelo outro, conforme legislação pertinente no Banco
Central do Brasil. Mais informações no site do SIPRO
ou pelo telefone (31) 2555-6161. O contato direto com
o consórcio pode ser feito pelos números (31) 84845339 (Raimundo) ou (31) 9185-1070 (Paulo Avelino).
FPL Contabilidade
Com a FPL Contabilidade, o associado terá assessoria contábil completa. O escritório atenderá as empresas independente da distância, dentro de MG. O valor
do honorário é outro atrativo R$250 por mês para
associado e R$350 para não associado.
Outro fator importante é que ao contratar um profissional, toda a documentação será encaminhada ao
sindicato para averbação do certificado e emissão da
carteira do Detran-MG, ou seja, tudo para facilitar o
trabalho do CFC.
Os associados receberão, mensalmente, um informativo da contabilidade, com informações importantes, que visam facilitar o trabalho do CFC.
Agra Motors
Os veículos terão um valor diferenciado: normalmente seria R$135 mil, mas para associados sairá a R$
129.800. Além disso, no fechamento do negócio, o
CFC receberá um cheque-bônus de R$1.500 para ser
utilizado de acordo com a vontade da empresa.
Capacitação de novos examinadores
O SIPRO tem sido um mediador dos serviços para
CFC's junto ao Detran e tem trabalhado com o único
propósito de conseguir melhorias para a categoria.
Mais uma conquista do sindicato foi conseguir a publicação da portaria para o “Curso de Capacitação de Examinadores de Trânsito”, pois a falta de examinadores tem sido um dos grandes problemas no Estado.
Com o curso, o Detran formará mais profissionais, que
começarão a atuar a partir de 1º de setembro deste ano.
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Presidente do SIPROCFC-MG participa
de eventos da categoria

O
presidente
do
SIPRO, Rodrigo Fabiano
da Silva, participou de
importantes eventos da
categoria pelo país, neste
primeiro semestre do ano.
Rodrigo relata que a participação em encontros
que tratam de assuntos
importantes para os CFC's
possibilita uma troca de
informações efetiva e uma busca por novas experiências.
Em fevereiro, o presidente do nosso sindicato
participou da cerimônia
de posse da nova diretoria
do sindicato do Mato
Grosso do Sul (MS), que
aconteceu
juntamente
com o 1º Fórum dos
CFC’s - onde foram tratados temas relevantes, como administração financeira e legislação trabalhista.
Em Natal, no mês março, foi a vez de prestigiar
o 1º Fórum dos CFC’s do
Rio Grande do Norte. A
resolução 285 do Contran,
com o tema "Valorizando
a vida no trânsito", foi o
assunto abordado no evento. Lá, Rodrigo pôde

ver a situação caótica dos
CFC's daquele Estado.
"O Detran-RN está sob
o comando político de um
diretor que tem pouco conhecimento sobre o departamento que comanda.
Os preços cobrados estão
longe de cobrir os custos
das empresas, sendo os
mais baixos do Brasil, segundo pesquisa da Feneauto", relatou Rodrigo.
Assembléia
Na Assembléia Geral
Extraordinária, realizada
pela Federação Nacional
das Auto Escolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto), em
Brasília, nos dias 14 e 15
de abril, o SIPRO foi representado pelo presidente e pela secretária Roberta Torres - que também é
diretora de Educação da
Feneauto.
Os representantes de
13 Estados presentes tiveram uma audiência com o
Dr. Alfredo Peres, diretor
geral do Denatran e presidente do Contran, onde
puderam falar da relação
com os Detrans estaduais
e a realidade de cada
um deles.

Na foto acima, o evento da
Feneauto, em Brasília. Ao lado,
o Fórum do RN.
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ALMG promove audiência pública
crédito: ALMG (divulgação)

EVENTOS

No dia 26/05, instrutores e proprietários de CFC’s
participaram de audiência pública da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de MG. Requerida pelo deputado Fábio Avelar (PSC), a reunião teve como objetivo
central debater as normas que regem os CFC’s.
O presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano
da Silva, criticou o sistema nacional de trânsito e reclamou que várias Ciretrans no interior não contam
com nenhum examinador do Detran. Além das altas
taxas cobradas pelo órgão para renovação das carteiras dos instrutores, o presidente ainda protestou contra a grande demora do serviço oferecido pela Prodemge. Por fim, reivindicou do Governo do Estado, a
abertura de linhas de crédito para CFCs com taxas
subsidiadas e redução (ou isenção) do ICMS para aquisição de veículos.
O Denatran classificou as reivindicações pertinentes e oportunas e afirmou que serão levadas ao órgão.
O SIPRO solicitou a ele a publicação da nova resolução que trata do credenciamento dos CFC's, além
de mais vagas para os cursos ministrados pelo Denatran em Minas Gerais e da efetiva implantação do
ENIT (Exame Nacional de Instrutores de Trânsito).
Em audiência com os senadores Marconi Perillo (PSDB-GO) e Valdir Raupp
(PMDB-GO), a Feneauto solicitou a criação de uma frente parlamentar dos CFC’s
e o apoio à instituição na ação que irá desenvolver para conseguir a redução do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) para veículos de autoescolas.

ESPECIAL

5º Seminário de Gestão e Educação no
Trânsito para CFC confirma união da categoria

O

SIPROCFC-MG realizou, no dia 27 de
junho, o 5º Seminário de Gestão e Educação no Trânsito para CFC, que contou
com a presença de proprietários de CFC’s do Estado de Minas Gerais, diretores de ensino e geral, autoridades de trânsito, além de patrocinadores e representantes de empresas interessadas
no segmento de educação para o trânsito.
Com cerca de 210 participantes, o evento aconteceu no auditório da ACMinas, em Belo Horizonte, e teve o patrocínio das empresas: Pós
Graduar, Fácil Tecnologias, Centec e Agra
Motors (Volare).

Além de palestras com autoridades de órgãos
que representam o trânsito mineiro e de representantes de sindicatos de outros Estados, o Seminário serviu para promover o encontro e troca
de experiências entre os CFC’s mineiros.
Também foram premiados os três primeiros
colocados no 1º Prêmio SIPROCFC de Educação no Trânsito e passadas informações sobre a
Resolução n.º 74.
Abertura
Já na abertura dos trabalhos, o presidente do
SIPRO, Rodrigo Fabiano da Silva destacou três
tristes acontecimentos que envolviam veículos
pertencentes a CFC's. Um deles foi um acidente
com um instrutor e alunos de um CFC de Taquaraçu de Minas, no qual o instrutor perdeu o controle e bateu em um carro na contramão, o que
resultou na morte de uma pessoa.
O outro fato diz respeito aos filhos de dono de

um CFC de São Paulo, que usavam o carro da
autoescola para cometerem assaltos. No outro
episódio, um instrutor deixou o aluno perder o
controle do carro e caíram em um córrego.
Com isso, o presidente iniciou os trabalhos e
destacou que “é preciso o cuidado no uso dos
veículos, pois eles são a imagem do CFC. É preciso que os proprietários, diretores e instrutores
avaliem a situação e a forma como seu objeto de
trabalho está sendo cuidado”.
“Mas nem só de notícias tristes vivemos”, continuou Rodrigo ao discorrer sobre informações e
mudanças que ocorreram no ano passado e que
mudaram a forma de trabalho dos CFC’s.
Segundo ele, diversas adaptações foram
necessárias para a adequação das mudanças
exigidas pelo Contran. E ainda relatou a necessidade de se investir mais na profissionalização
dos gestores e funcionários dos CFC's, pois a
exigência por pessoas qualificadas para a formação do condutor tem sido cada vez maior.
"A partir de agora, a administração dos CFC's
deve ser mais austera, porque dentro em breve
precisaremos de mais economia para nossas
empresas sobreviverem", disse Rodrigo.
Mesa
Convidados a compor a mesa, o presidente
da Feneauto, Magnelson de Souza; o ex-chefe
do Detran-MG, Eduardo Betti Menezes; e o
chefe da Seção de Supervisão e Controle da
Aprendizagem do Detran-MG, Wagner Soares
também discursaram.
O presidente da Feneauto destacou a
importância do trabalho do SIPRO na busca por
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5º Seminário de Gestão e Educação no
Trânsito para CFC confirma união da categoria

melhorias na profissionalização da categoria no
Estado. “Aqueles CFC's que não avançarem na
profissionalização, não resistirão às exigências
que são impostas pela sociedade de um modo
geral e ficarão fora do mercado”, previu.
"O que é o trânsito, sob a ótica da mobilidade?“. Com essa pergunta Eduardo Betti
Menezes iniciou sua participação, que teve como
tema principal a banalização das mortes no trânsito. “A cada dois dias morrem, em média, 200
pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Isso
equivale, por ano, às mortes ocorridas na guerra
do Vietnã ou é como se caissem dois airbus por
dia”, disse, referindo-se ao acidente que ocorreu
recentemente com o avião da empresa Air
France, que matou 199 pessoas e caiu no
Oceano Atlântico.
Para ele, o veículo é um símbolo de poder e é
essa ferramenta que garante a amplificação do
direito de ir e vir. “Só a morte encerra de forma
total esse direito”, refletiu.
Já o Wagner Soares, da seção de habilitação
do Detran-MG, elogiou o trabalho do SIPRO e se
colocou à disposição dos participantes para tirar
dúvidas. Além disso, revelou uma boa notícia
para os CFC's: a formação dos novos examinadores que, em breve, estarão atuando no
Estado. “Já foram selecionados pouco mais de
180 examinadores”, comemorou.
Seminário
Painel I
"Como O CFC pode contribuir para a Educação no Trânsito". Este foi o tema do primeiro ciclo
de palestras do econtro. Mediado pela diretora
Roberta Torres, que abriu o painel com um questionamento sobre qual seria a forma de promover
a educação no trânsito, o Painel I teve como palestrantes: a coordenadora de Educação no Trânsito do Detran-MG, Drª Maria Cecília Lopes de Abreu e o representante da BHTrans, Ronaro Ferreira.
Ao final das palestras, algumas perguntas
foram feitas, como sobre a fiscalização dos
CFC's, a participação da BHTrans como parceira
dos CFC's, a participação dos diretores de
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ensino na ministração de aulas teóricas, entre
outras.
Após a apresentação do Painel I, aconteceu o
anúncio dos vencedores do 1º Prêmio
SIPROCFC de Educação no Trânsito (veja na
página 7) e o intervalo, que contou com um delicioso coquetel, ao som de uma boa música.
Problemas trabalhistas
Logo após o intervalo, foram iniciadas as
palestras sobre “como evitar problemas trabalhistas”, com a mediação da diretora Mediadora:
Valéria Zinato.
Os palestrantes foram os advogados: Antônio
Roberto Carvalho, que também tem MBA em
Auditoria e Finanças e é membro da Fundação
de Direito Econômico e do Instituto de Direito
Tributário; e Aloysio Arantes Nunes, pós graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho
e Previdenciário. Além deles, a contabilista
Fátima Pacheco Lima - membro do Conselho
Regional de Contabilidade - também passou
informações importantes para os donos de
CFC’s.
A realidade dos CFC's no Brasil
Mediado pelo vice-presidente do SIPRO,
Sérgio Augusto de Carvalho, o Painel II apresentou palestras dos representantes dos sindicatos
de outros Estados do país. Eles falaram sobre os
problemas enfrentados pelos CFC's que representam. O presidente da Feneauto, Magnelson
Carlos de Souza também discursou.
Abelardo José Filho, da Bahia; Justino da
Fonseca, do Paraná; Wagner Prado, do Mato
Grosso do Sul e Aldari Onofre Leite, de São
Paulo, discutiram temas sobre os CFC's que representam, além da realidade de cada Estado e
como é a relação dos sindicatos com os Detrans
de seus respectivos Estados.
Ao final dos trabalhos, foram sorteados kits
e duas viagens para Caxias do Sul (RS), onde
os vencedores irão conhecer a fábrica da
Volare, um dos patrocinadores do evento.

ESPECIAL

Prêmio de Educação é destaque no 5º Seminário

O 5º Seminário de Gestão e Educação no
Trânsito para CFC também foi palco para a entrega do 1º Prêmio SIPROCFC de Educação no
Trânsito, que tem o objetivo de incentivar os
CFC's a produzirem trabalhos de educação no
trânsito.
A diretora de Educação da Feneauto, Roberta
Torres, destacou que com a realização do prêmio
é possível mostrar que os CFC's trabalham junto
às comunidades e se preocupam com a educação. "Valorizar as iniciativas dos CFC's que realizam trabalhos de educação no trânsito será a
prioridade para a diretoria do SIPRO e da Feneauto", afirmou Roberta. Ela lembra que, ainda
este ano, acontecerá o 2º Prêmio de Educação
no Trânsito, da Fenauto.
Para escolher os vencedores do 1º Prêmio
SIPROCFC de Educação no Trânsito, foi formada uma banca examinadora, que teve como jurados membros da Comissão Intersetorial de Trânsito: Ronaro de Andrade Ferreira (representante
da BHTrans) e Luciana Prates Renault (coordenadora do Centec); além de Maria Cecília Lopes
de Abreu (chefe do Setor de Coordenação de
Educação no Trânsito do Detran-MG) e Roberta
Torres (diretora de Educação da Feneauto), que
julgaram quesitos como a adequação ao tema,
clareza, respeito às regras gramaticais, qualidade técnica, viabilidade e concepção de trânsito.

lugar e recebeu um troféu. "É uma forma de chamar a atenção das crianças", afirmou a diretora
de ensino Maria Pompéia Marota, criadora da
personagem "Tia Fonfon", uma simpática palhacinha. Pompéia disse que o trabalho com crianças já é feito há cinco anos em comunidades carentes.
1º lugar:
CFC Elida, de
Coronel Fabriciano. Recebeu um
notebook das
mãos de Roberta
Torres e Marcius
D’Ávila, da Pós
Graduar.

2º lugar:
CFC Edutran, de
Poços de Caldas.
Recebeu uma
máquina fotográfica das mãos de
Roberta Torres e
Maurício
Pontello, do
Centec.

3º lugar:
Premiados
Com o tema "Trânsito Seguro", o CFC Elida,
de Coronel Fabriciano, conquistou o primeiro lugar e foi premiado com um notebook. Em seu agradecimento, a proprietária do CFC, Elida de
Sousa, parafraseou Pitágoras ao declarar "educai as crianças, para não precisar punir os homens". Uma frase de efeito que tem tudo a ver
com a finalidade do prêmio.
Já o segundo lugar foi para o CFC Edutran, de
Poços de Caldas, cujo tema foi "Edutran para as
Crianças". Adélia Deusato subiu ao palco para
receber uma câmera digital e parabenizou a iniciativa. "Ensinar a dirigir é uma arte", disse.
O CFC São Cristóvão, de Ponte Nova, - de
propriedade do casal Dalva e Roberto Ramond com o projeto Tia Fonfon, ficou com o terceiro

CFC São
Cristóvão, de
Ponte Nova.
Recebeu um
troféu das mãos
de Roberta
Torres.
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Homenagens e momentos especiais
marcaram o encontro

O SIPRO prestou homenagem ao ex-chefe geral
do Detran-MG, Eduardo Betti Menezes, que foi um
grande colaborador do sindicato, enquanto esteve à
frente do departamento. Foi ele quem "reabriu" as
portas para o diálogo com o SIPRO. O troféu foi entregue pelo exdiretor do sindicato, Joaquim
Valois.
"Todo o processo de informatização começou com ele",
lembrou Rodrigo
ao agradecê-lo
Joaquim Valois, Eduardo Betti e
por receber o
Rodrigo Silva
SIPRO, novamente, como parceiro.
Betti agradeceu a homenagem e elogiou Rodrigo
pela unidade alcançada no SIPRO. "Fico contente
em ver o avanço do sindicato. A categoria tem que ter
um norte comum, unificação de alvos e isso foi alcançado na gestão do Rodrigo".

O presidente do SIPRO, Rodrigo
Fabiano da Silva, foi homenageado pelos
colegas de trabalho por ter aceitado o desafio de comandar e reestruturar o SIPRO,
que estava com a imagem desgastada junto ao Detran. Surpreso e emocionado,
Rodrigo,
que recebeu o troféu
das mãos
da diretora
financeira
Valéria Zinato, disse
estar
sem Valéria Zinato e Rodrigo Silva
palavras para agradecer o reconhecimento. "Dividido
com vocês esse carinho. A categoria é forte e tem uma grande importância social",
discursou.

Fotos

participantes no coquetel

Magnelson, presidente. da
Feneauto e diretores dos
sindicatos de outros Estados

Os representantes do
Detran-MG

equipe SIPROCFC e PróTrânsito

credenciamento
auditório lotado

ASSOCIE-SE AO SIPROCFC-MG LIGUE (31) 2555-6161
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TRABALHO

Sindicatos esperançosos com a
regulamentação da profissão de instrutor

"O principal foco é estabelecer critérios para a formação deste profissional, traçando um perfil que atenda aos anseios da sociedade de um modo geral", é o
que espera o responsável Jurídico do Sindicato dos
Empregados e Instrutores de Auto Escolas e CFC´s do
Estado de Minas Gerais (Seame-MG), Eurico França,
sobre a nova lei que regulamenta a profissão de instrutor de trânsito.
O Projeto de Lei (PL) n.º 1.036/07, do deputado
federal Geraldo Magela (PT-DF), que está em análise
no Senado, define as atribuições do instrutor. A partir
da sanção da lei, alguns requisitos serão exigidos para
exercer a profissão de instrutor de trânsito: a pessoa
deverá ser aprovada em um curso ministrado pelo
Detran; ser maior de 21 anos; ter concluído o ensino
médio; não possuir antecedentes criminais; ter carteira
de habilitação na categoria em que for atuar e não ter
cometido infração grave nos últimos 30 dias, ou
gravíssima nos últimos 60 dias.
Os profissionais que já estão no mercado de trabalho não terão que passar por mudanças, pois serão
inseridos, automaticamente, às exigências da lei. Outro
benefício é a aposentadoria especial para o instrutor

aos 25 anos de serviço.
O presidente do Sindicato dos Instrutores e
Empregados de Auto e Moto Escolas do Distrito
Federal (Sieame-DF), Eli de Deus Almeida, ressalta a
importância da regulamentação e a vê positivamente.
"A sociedade pode ser beneficiada, a partir do momento em que passa a contar com profissionais bem qualificados e certificados por um órgão oficial (Conselhos
Regional e Federal), com objetivo único de fiscalizar a
profissão". Desta forma, acredita ele, pode-se medir
constantemente a qualidade dos serviços prestados em
benefício de toda a sociedade.
Almeida ressalta, ainda, que a regulamentação da
profissão será realmente fortalecida, a partir do
momento que os CFC's também passarem por uma
reestruturação. E esse deve ser o propósito de todos os
sindicatos.
Nesse quesito, Eurico França, do Seame-MG, também concorda com o representante do Distrito Federal.
"CFC's fortalecidos e bem estruturados terão
condições de dar um retorno ao profissional qualificado, que preza pela educação dos futuros condutores e
não meramente a instrução", finaliza.

O que diz o projeto
Art. 3º - Compete ao instrutor
de trânsito:
I - instruir os alunos acerca dos
conhecimentos teóricos e das
habilidades necessárias à obtenção, alteração, renovação da
permissão para dirigir e da autorização para conduzir ciclomotores;
II - ministrar cursos de especialização e similares definidos em
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN;
III - respeitar os horários preestabelecidos para as aulas e exames;
IV - frequentar os cursos de aperfeiçoamento ou de reciclagem promovidos pelos órgãos
executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal;
V - orientar o aluno com segurança na aprendizagem de dire-

ção veicular (...)
Art. 5º - São deveres do
instrutor de trânsito:
I - desempenhar com zelo e
presteza as atividades de seu
cargo;
II - portar, sempre, o crachá ou
carteira de identificação profissional (...)
Art. 7º - São direitos do
instrutor de trânsito:
I - exercer com
liberdade
suas
prerrogativas;
II - não ser punido
sem prévia sindicância, sendolhe assegurado
amplo direito de
defesa;
III - denunciar às
autoridades competentes, na for-

ma cabível à espécie, o exercício ilegal da atividade;
IV - representar, perante as autoridades superiores, contra
servidores públicos que, no desempenho dos cargos ou funções, praticarem atos que excedam seus deveres decorrentes
da inobservância de dispositivos desta Lei. (...)
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ENTREVISTA

Wagner Félix Soares
chefe da Seção de Supervisão e Controle da Aprendizagem do Detran

E

m entrevista ao Pró-Trânsito, o chefe da Seção de Supervisão de Controle de Aprendizagem
(SSCA) do Detran-MG Wagner Félix Soares fala sobre o trabalho desenvolvido pela SSCA em conjunto com o SIPROCFC-MG, e destaca a importância e relevância dessa parceria.

Como o senhor vê o trabalho do SIPROCFC-MG
junto ao setor que comanda?
Eu vejo com muita importância, relevância acima
de tudo. Isso se dá uma vez que o sindicato tem ciência de todos os procedimentos que o Detran adota, facilitando o nosso trabalho. Eu o vejo como um multiplicador dos serviços prestados por nós.

trato de trabalho do funcionário que saiu do CFC, e
também o as pessoas que se esquecem de pegar a
declaração de autenticidade dos cursos na
Coordenação de Educação de Trânsito.

Em quais situações o responsável pelo CFC poderá
procurar sua seção pessoalmente?
Os serviços feitos aqui podem ser intermediados
A forma como é organizada a documentação envia- pelo sindicato. Se os responsáveis pelos CFC's quiseda pelo sindicato) ajuda no desenvolvimento do rem vir, podem se dirigir ao protocolo. Mas estão sutrabalho da SSCA?
jeitos a trazerem a documentação incompleta, como aCom certeza ajuda muito. Isso porque o sindicato já contece com freqüência, porque muitos não têm ciênsabe quais são os requisitos exigidos e faz uma tria- cia de tudo que é exigido pelo Detran-MG.
gem. Então, caso falte algum documento, já entra em
contato com o CFC e os solicita. Quando essa docu- Como é feita a devolução dos documentos emitidos
mentação vem para o Detran já está organizada de for- pela seção e em quanto tempo?
ma correta.
Embora a deliberação da chefia do Detran-MG seja
de até 10 dias, normalmente em três dias no máximo a
O senhor recomendaria aos CFC's o trabalho reali- documentação é liberada.
zado pelo SIPRO? Por quê?
Sim. Eu recomendo porque é bom para o nosso tra- Existe a possibilidade de a renovação de credencial
balho. Evita que as pessoas venham nesta seção, uma ser feita nas próprias Ciretrans ou pelo Sistema de
vez que o atendimento é interno. Muitos vêm do inte- Certificação Digital?
rior e não trazem toda a documentação exigida, às
Por enquanto, ainda não há essa possibilidade
vezes por desconhecimento. Assim, perdem a viagem, através do Sistema de Certificação Digital. Mas, a parpois não dá para resolver no mesmo dia. Para nós é um tir do momento que o CFC tem conhecimento de todos
grande ganho o fato de o sindicato já saber a documen- os requisitos que o Detran exige, podem deixar na
tação necessária. O trabalho do sindicato é um apoio Ciretran. Por sua vez, a Ciretran encaminha para o
muito importante que a SSCA tem.
Detran, aqui em Belo Horizonte. Os prazos são os
mesmos: 10 dias.
Quais são os erros mais comuns cometidos pelos
CFC's na entrega de documentos?
Qual o posicionamento e embasamento utilizado
A maioria das pessoas esquecem de averbar o certi- pelo Detran-MG para não emitir credenciais para
ficado na Coordenação de Educação de Trânsito, que é instrutores que têm pontuação negativa na CNH?
um requisito que nós precisamos. Outro problema fre- E por que esse critério não é utilizado para diretoqüente é o comprovante do pagamento da taxa - as res de Ensino e diretor Geral?
pessoas pagam a taxa e não trazem o comprovante. TeO embasamento é na resolução 74, ou seja, o instrumos, ainda, problemas com a rescisão do con- tor não pode ter nenhuma infração grave e nem gravís-
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“
sima. Infelizmente, vejo como um erro do Denatran o
fato de essa regra não se aplicar aos diretores. Mas a
resolução cita apenas o instrutor, então o Detran não
pode ir contra a lei.
Sobre a biometria, quais são os erros mais comuns
que o levam a rejeitar aulas eventuais?
Muitos ainda não sabem a essência de uma aula
eventual. Ela deve ser aberta apenas quando há problema no sistema (internet ou provedor fora do ar).
Se o CFC tiver problema com falta de energia elétrica, como lançar a aula eventual e em quanto
tempo ela será validada?
Estamos validando as aulas em até 10 dias. Porém,
muitas vezes o CFC alega que está com esse problema,
mas ao compararmos o dia anterior e o posterior ao
problema, identificamos que o dia em que foi comunicada a falta de energia foi quando mais se abriu aulas.
Algum erro tem aí. Estamos analisando melhor esses
casos. E isso, muitas vezes, nos leva a invalidar as
aulas.
O Detran está atento aos CFC's que estão procedendo desta forma e vamos tomar providências.

Tem CFC que leva notebook até
o aluno e registra a aula. Esse
meio de burlar o sistema já foi
descoberto. Assim que as
investigações terminarem, o
Detran dará publicidade aos
casos, para que sirvam de lição.
Estamos fiscalizando, sim.

”

Qual deve ser o procedimento do CFC do interior
ao se deparar com um aluno que não possui digital?
É preciso que o aluno ou condutor vá a uma
Ciretran da região. Os responsáveis pelas Ciretrans
são orientados a verificar as digitais, e se for constatado o problema irão enviar um email aqui para a SSCA.
Daqui farei a liberação do confronto do CPF dessas
pessoas. Esse é um problema recorrente em todo
Estado, e as Ciretrans estão agindo dessa maneira.
E as fraudes relacionadas à biometria. Já foram
registradas ocorrências de alguma fraude?
Já ocorreram, sim. Em Belo Horizonte e em outras
cidades. Tem CFC que está usando um notebook e
indo até o serviço ou casa do aluno e registrando aula.
Eles encontraram esse meio de burlar o sistema que já
foi descoberto. Inclusive, há processos em andamento.
Assim que finalizarem, o Detran vai divulgar para que
todos tomem conhecimento disso. Vamos dar publicidade a esses casos para que sirva de lição para os outros. Muitos acreditam que o Detran não fiscaliza, mas
isso não acontece. Estamos fiscalizando, sim.
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NOVO EXAME

D

Encontro de CFC's discutiu novas regras da baliza

iscutir as novas regras para o exame de direção e tirar dúvidas sobre os procedimentos
dos examinadores. Estes foram os principais
objetivos do 3º Encontro de Trabalho dos CFC's de
Belo Horizonte e Região Metropolitana, que foi promovido pelo SIPROCFC-MG, no dia 27 de março, no
Sesc Venda Nova.
Com a participação de mais de 600 pessoas entre
instrutores, diretores, proprietários de CFC's e representantes do Detran-MG, o encontro serviu como palco
para a solução de diversas dúvidas, que foram expostas, além de ter proporcionado amplos debates sobre a
formação de condutores.
Para o presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano da Silva, "o evento, mais uma vez, demonstrou a
força de mobilização do sindicato junto à categoria,
bem como sua representação junto à chefia do Detran-
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MG - que acatou, imediatamente, a ideia do encontro".
Segundo ele, o Detran-MG se colocou à disposição para receber sugestões e críticas elaboradas no encontro.
Já para a secretária do SIPROCFC-MG, Roberta
Torres, o encontro foi uma grande oportunidade para
todos os que compareceram, uma vez que puderam tirar suas dúvidas.
De acordo com os representantes do Detran, todos
os examinadores passarão por cursos de atualização e
um novo manual de procedimentos já está em criação.
A intenção do SIPROCFC-MG é disponibilizá-lo a todos os associados, assim que for finalizado.
É importante ressaltar que as mudanças se restringem a Belo Horizonte e Região Metropolitana. A intenção do SIPRO é realizar encontros em outras cidades, assim que as mudanças com a baliza também ocorrerem no interior.

