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SIPROCFC-MG participa de encontro internacional

O III Encontro Ibero Americano de Centros de Formação de Condutores e
Segurança Viária foi realizado em Quito, no Equador, entre os dias 27 e 29 de agosto. o
SIPROCFC-MG esteve lá, representado por seu presidente Rodrigo Fabiano da Silva
Confira como foi na página 8

Prova eletrônica é aprovada pelo SIPROCFCMG e por candidatos à CNH
PARCERIAS

RECONHECIMENTO

SIPROCFC-MG consegue novas
parcerias e Consórcio Fiat sorteia
Mille zero para CFC’s participantes de consórcio

O SIPRO tem realizado um trabalho de parceria e sendo um elo
importante entre os CFC's e o Detran, O resultado disso foi o
reconhecimento dos CFC's.
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CONQUISTAS
O Curso de Capacitação de
Examinadores, realizado pelo Detran-MG, entre os dias 14/09 e
10/10, aprovou 228 examinadores
para exercer a função na capital
e no interior.
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Rodrigo Fabiano da Silva

EDITORIAL

presidente
Dois temas importantes

EXPEDIENTE

Dois importantes assuntos são habilitação,
temas da presente edição: o 3º En- tendo como
contro Ibero-Americano de Forma- modelo o pação de Condutores e Segurança Vi- drão
espaCarta Sindical M.T.
46000.002558/97 de 04/02/98
ária - ocorrido em Quito / Equador nhol.
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boa hora, pois esta era uma deman- de mortalidade/acidentalidade trará
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do departamento de trânsito, duran- este é um desafio que não podemos
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fugir, já que trabalhamos com vidas
presidente
A importância deste novo siste- e pelas vidas. O Brasil é uma refeRodrigo Fabiano Silva
ma é equivalente à implantação da rência para os demais países da Avice-presidente
biometria, pois moraliza os proble- mérica Latina, no quesito formação
Sério Augusto de Carvalho
1° secretário
mas e fraudes que ocorriam. Outro de condutores, porém estamos muiMauro L. de Oliveira
ponto importante a ressaltar é a agi- to distantes do padrão espanhol.
2° secretária
lidade e facilidade encontrada pelos
Outra importante decisão foi a
Roberta Torres
candidatos durante a acriação da CICEFOV 1° tesoureira
A prova
Valéria Zinato
plicação do teste. GaConfederação Ibero A2° Tesoureiro
eletrônica
chegou
nha-se mais tempo
mericana de Formação
José Vieira Xavier
para realizá-lo e seem boa hora, de Condutores e SeguConselho Fiscal
gurança no preenchi- pois esta é uma rança Viária - que terá
presidente: Rociana Lacerda
mento do gabarito, o
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catos estaduais e empreSIPRO
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Esperamos e vamos
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busca por um trânsito
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Quanto ao 3º Encontro Ibero Aticipantes do 3º Encontro Ibero AImpressão: Gráfica BH
mericano de Formação de Condumericano pela oportunidade de trotores e Segurança Viária, o evento
Os interessados em participar do jornal
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Sindicato dos Proprietários de
Centros de Formação de Condutores
de Minas Gerais (SIPROCFC-MG)
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te a sua participação!

PARCERIAS

SIPROCFC-MG firma novas parcerias

Benefícios, mais comodidade e viabilidade econômica. É isso que o SIPROCFC-MG procura oferecer
aos CFC's ao buscar novos parceiros e ao trabalhar,
com muito empenho, para manter os atuais. Confira
abaixo as vantagens dos principais parceiros:
Strada Fiat
A Strada Fiat oferece ao associado muitas vantagens na hora de adquirir o veículo. Ao comprá-lo, o
associado pode escolher, gratuitamente, entre um duplo comando de pedais e faixa lateral ou um kit com
faixa lateral, insufilm, tapete, peito de aço, primeira
troca de óleo e filtro. O atendimento ao associado é
feito exclusivamente pela Thais, através dos telefones
(31) 3490-7308 ou (31) 9823-8610, ou ainda na agência da rua Major Delfino de Paula, 1090, Pampulha.
Hélio Adaptações
A parceria da Hélio Adaptações - pioneira e líder no
segmento de adaptações veiculares para pessoas com
necessidades especiais no mercado mineiro - proporciona ao associado desconto de 50% na aquisição de equipamentos e 20% para o não-associado, além de treinamentos na área de atuação. Com isso, o CFC poderá
acolher pessoas com necessidades especiais e ainda
contar com uma gama de produtos da Guidosimplex,
dos quais a Hélio Adaptações é distribuidora exclusiva. Para mais informações, basta ligar para o telefone
(31) 2526-1569.
TIM
Por meio da aquisição de um plano corporativo da
TIM, os CFC's poderão ter seus telefones fixos e móveis funcionando com ramais, ou seja, poderão falar de
graça entre eles, além de contar com Internet móvel

banda larga. O atendimento exclusivo aos CFC's será
prestado pelo consultor corporativo da TIM, Gabriel
Ferraz. Para solicitar uma visita na sua empresa, entre
em contato pelo telefone (31) 9112-6060.
FPL Contabilidade
A FPL Contabilidade presta assessoria contábil completa ao associado e atende em qualquer lugar do Estado. Com a parceria, o honorário é outro atrativo: apenas R$ 250 para os associados e R$ 350 para os que
não são associados. Outro ponto importante é que ao
CFC 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 ainda receberão, mensalmente, um informativo da contabilidade, com informações importantes para facilitar
o trabalho do CFC.
Agra Motors/Volare
Adquirindo o veículo na Agra Motors os CFC's associados têm um valor diferenciado. O veículo é vendido por R$ 129.800. No fechamento do negócio, o CFC
recebe um cheque-bônus no valor de R$ 1.500 para ser
utilizado como a empresa preferir.
Líder BH
A parceria com a Líder BH (Chevrolet) possibilita ao
associado obter um desconto de até 17% na compra de
veículos novos e ainda ganhar a primeira e segunda
trocas de óleo com filtro, faixa, tapetes e jogos de
pedais. A Líder BH está localizada na rua Timbiras,
1125, esquina com Afonso Pena, bairro Funcionários,
em Belo Horizonte. O telefone é (31) 3218-2100.

Consórcio Fiat sorteia Mille zero
Um coquetel, que aconteceu no
dia 16 de outubro, contou com a
presença de vários representantes
dos CFC's do Estado e concretizou a
parceria do Consórcio Fiat e o
SIPROCFC-MG. O coquetel come-

morou a primeira assembleia do
grupo e sorteou um Uno Mille zero
Km, 4 portas. O sortudo da noite foi
Marcelo Magela da Silva, do CFC
Miami, de Belo Horizonte (cota
gru
227).
po1
028
1
sorteio do consórcio
- Elias Victória Ferreira - CFC América - Ribeirão das
Neves (cota 211)

sorteio por oferta de lance
- Bruno Jardim Pereira - CFC Natália - Betim (cotas
212 e 213)
- Welisson Laje de Sá - CFC Suprema - BH (cota 218)
- Amir de Arvelos - CFC Arvelos - Patrocínio (cota 221)
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BALANÇO
O SIPRO tem realizado um trabalho de parceria e sendo um elo importante entre os CFC's e o
Detran, além de organizar
eventos para a formação
da categoria e buscar empresas que ofereçam serviços diferenciados e viabilidade econômica para
os CFC's. O resultado disso? O reconhecimento dos
CFC's.
A diretora de ensino do
CFC Pura Habilidade de
Ponte Nova, Pompéia
Marotta, destaca que o
sindicato tem sido um
ponto de apoio na capital.
"O trabalho que o SIPRO
faz é, simplesmente, exemplar e auxilia sobremaneira os CFC's localizados no interior", enfatiza. Já para o gerente do
CFC Milenium de Belo
Horizonte, Valdemir Pereira, o sindicato tem como meta diminuir a burocracia e facilitar o serviço
dos CFC's para que ganhem tempo e agilidade
na resolução de pendências.
Tempo, economia e logística. Na opinião da proprietária do CFC Santos
de Ouro Preto, Cláudia
Luciene este tripé é a base
de apoio que o SIPRO
oferece aos CFC's. "A
equipe do sindicato está
preparada para nos atender com precisão."
Eventos
Sobre os eventos promovidos pelo sindicato,
os proprietários e funcionários de CFC's são
unânimes em des-
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Centros de Formação de Condutores aprovam
trabalho do SIPRO
tacar: são excelentes oportunidades de crescimento e bons negócios.
Para proprietária do
CFC Trânsito Livre de
João Monlevade, Sarah
Schoenenkorb, a otimização do trabalho do sindicato está na promoção dos
seminários, palestras e
novidades para os CFC's.
Satisfeita também está Élida Souza, proprietária
do CFC Élida de Coronel
Fabriciano. Ela vê nos eventos boas oportunidades de crescimento. "Nos
garantem maior proximidade, interação e desenvolvimento, capazes de agregar valores importantíssimos ao CFC, além de
viabilizar nosso trabalho
junto ao Detran.".
Serviços
Vários serviços são
prestados pelo sindicato,
entre eles: acompanhamento e orientação sobre
a renovação de credenci-

ais de instrutores e diretores; credenciamento e renovação do licenciamento dos CFC's; cadastro e
registro de histórico; cadastro de placas no sistema do Detran (registro de
CFC); auxílio na utilização dos sistemas de Biometria e do Detran em geral e em procedimentos
administrativos, entre outros.
Os prazos para a devolução dos documentos é
de, em média, 15 dias, dependendo do prazo do
Detran e se não ocorrer
nenhuma pendência. Esse

trabalho visa facilitar os
processos para os CFC's,
porque o sindicato já sabe
os requisitos exigidos pelo órgão e faz uma triagem, de modo que toda a
documentação seja entregue ao Detran de forma
correta. Todos os documentos entregues ao Detran são protocolados, o
que possibilita mais organização e transparência
no processo.
O horário de funcionamento do sindicato é de 8
às 17h, de segunda a
sexta-feira.

Associados falam sobre serviços do SIPRO

BALANÇO

"O SIPROCFC atende plenamente minhas expectativas, pois entrego tudo nas mãos do sindicato
e tenho obtido resultados satisfatórios, pois me dá total liberdade
de comunicação, o contato é direto, os colaboradores
compreensivos. Utilizo todos os meios de comunicação para manter-nos em sintonia, e tem dado
certo".

Elida Souza Cândido - CFC Elida - Coronel Fabriciano

"Os serviços prestados se tornam
um diferencial para nossa classe.
Rodrigo está à frente de qualquer
decisão do Detran, possui muita
credibilidade com as autoridades e
compromisso com os CFC's".

Cláudia Luciene - CFC Santos - Ouro Preto

"O SIPRO nos atende com perfeição e total zelo, além de nos
servir como ponto de apoio quando precisamos ir até BH para
resolver problemas que temos de
solucionar nós mesmos".

Pompéia Marotta - Pura Habilidade - Ponte Nova

"Sempre aproveito essa comodidade (os serviços do SIPRO).
Caso contrário, teria que, com freqüência, me deslocar de João
Monlevade para BH, em uma BR
considerada uma das mais
perigosas do País".

Sarah Schoenenkorb Mendes - CFC Trânsito Livre João Monlevade e Ferros

Sempre fui muito bem atendido
pelos profissionais do sindicato.

Valdemir Pereira - CFC - Milenium Belo Horizonte

O PRÓ-TRÂNSITO PERGUNTA:
Quanto você gastaria se tivesse que vir a Belo
Horizonte para resolver pendências de seu CFC?
"Prefiro não calcular, pois sendo proprietária de três
CFC's, em Coronel Fabriciano, fica complicado imaginar que a cada contratação, renovação de credenciais e alvará, deveria deslocar-me para Belo Horizonte. Sem contar que hoje devemos protocolar para depois buscá-los, gerando mais um custo, o da estadia.
A mensalidade do SIPRO chega até mesmo ser irrisória, perante tal realidade."

Elida Souza Cândido - CFC Elida - Coronel Fabriciano

"Uma média de R$ 100,00 por deslocamento."

Cláudia Luciene - CFC Santos - Ouro Preto
"Algo em torno de R$ 600 por ano."

Sarah Schoenenkorb Mendes - CFC Trânsito Livre João Monlevade e Ferros
"O custo de uma viagem nossa até a capital, para
resolver qualquer rotina, não sairia por menos de R$
200."

Pompéia Marotta - CFC Pura Habilidade - Ponte Nova
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Prova eletrônica é aprovada pelo SIPROCFC-MG e
por candidatos à CNH

Os candidatos à CNH já saem sorridentes da sala de
prova teórica do Detran. A diferença é que agora, com
a prova eletrônica, o resultado é imediato. O novo sistema foi implantado no dia 19 de outubro na capital
mineira e tem aprovação do SIPRO e da maioria dos
candidatos à habilitação.
O presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano
da Silva, aprova o novo sistema pela agilidade e transparência e destaca que sindicato se empenhou muito
para a implantação da prova eletrônica. "Acreditamos
que resolverá o problema de vagas para as provas teóricas e diminuirá o número de examinadores que ficam
por conta desta parte do processo", enfatiza Rodrigo.
O sistema da prova eletrônica é simples e rápido.
Ao chegar ao local da prova, o candidato é identificado pela digital e entra para uma cabine que contém um
teclado e um monitor. A sala é monitorada eletronicamente e o aluno tem uma hora para realizar a prova. Ao
finalizar, o aluno já vê o resultado disponível em um
painel instalado na sala ao lado.

Semana Nacional do Trânsito
2009

A campanha do Detran-MG para a Semana Nacional
do Trânsito, que acontece todos os anos de 18 a 25 de
setembro, teve o objetivo de gerar uma reflexão sobre
a educação no trânsito - tema escolhido pelo Contran.
A campanha "Valores de Minas", produzida pela Rede Minas, mostrou os valores do povo mineiro e aspectos da sua identidade (culinária, futebol, música, sotaque e vocação do Estado para o desenvolvimento), em
contraponto aos números deixados pela violência no
trânsito - 10.120 vítimas foram encaminhadas ao HPS
João XXIII, entre janeiro e agosto deste ano, segundo o
Detran. A intenção da campanha foi mostrar que é preciso ser mais prudente, responsável, amigável e tolerante para que o trânsito seja mais seguro e humano.
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Treinamento
Para apresentar a prova
eletrônica aos CFC's, o
SIPROCFC-MG organizou
um treinamento, juntamente
com o Detran, no qual
Acima, foto da
os CFC's tisala da prova
veram a oporeletrônica. Ao
tunidade de
lado, monitor e
conhecer e ateclado para
realização do
valiar de perteste
to o novo sistema para repassar melhor
as informações aos candidatos à CNH.
depoimentos
“Fiz a prova com muita tranquilidade.
Acredito que a pessoa que tenha um
mínimo de conhecimento em informática consiga fazer o exame sem
dificuldades".

Ana Richelma Leão, gestora de RH
"Achei o sistema interessante e prático, temos mais tempo para fazer o exame e para voltar nas questões com
mais facilidade".

Osanas Viana, téc. enfermagem
"O sistema é ótimo. A instrução da
autoescola foi importante para que
eu conseguisse fazer a prova".

Jaqueline Miranda, operadora de
produção
"É a segunda vez que faço, achei
mais fácil que a prova escrita, pois temos mais mobilidade. E com certeza
o sistema é mais seguro, rápido e evita fraudes".

Wesley Bruno Soares - estudante

CONQUISTAS

Luta do SIPROCFC-MG se torna realidade

O Curso de Capacitação de Examinadores, realizado pelo
Detran-MG, entre os dias 14 de setembro e 10 de outubro,
aprovou 228 examinadores para exercer a função na capital
e no interior. Os selecionados na primeira turma, de Belo
Horizonte, já estão atuando. Os demais serão nomeados
ainda este ano. Isto é mais uma luta do SIPROCFC que se
torna realidade.
Segundo a coordenadora de Educação no Trânsito do
Detran-MG, Maria Cecília Lopes de Abreu, o órgão pretende ter um grande quadro de reserva
de examinadores. "Para isso, ainda
este ano, vamos começar a seleção
para novos cursos", afirma.
Podem participar da seleção os
profissionais de carreira da Polícia
Civil, que tenham o ensino médio
Maria Cecília Abreu
completo, sejam portadores de carteira fala sobre quadro de
da categoria AD, tenham o curso de
reservas de
examinadores
instrutor de trânsito e não tenham
cometido nenhuma infração.

Novidades para os CFC's de Minas em 2010
Nos dias 23 e 24 de julho, o presidente do SIPROCFC-MG
esteve presente na reunião ordinária da Feneauto, em Indaiatuba (SP). No encontro, teve a oportunidade de visitar o Centro
Educacional de Trânsito da Honda e conseguiu fechar mais
uma parceria para os CFC's de Minas, juntamente com representantes dos sindicatos de outros Estados.
A Honda e o sindicato, promoverão um treinamento de
requalificação para os instrutores da categoria A (motocicleta).
O curso, programado para 2010, contará com dois módulos oito horas de aula prática e oito de
aula teórica -, com direito a material
exclusivo da Honda e certificado de
participação. Assim que forem
definidas as datas, o sindicato enviará
um cronograma do curso a todos os
CFC's.

Novidade
Outra novidade para a categoria, obtida
graças ao empenho do SIPROCFC-MG, é o
processo para reiniciar novo período de habilitação. Com isso, todos os dados do candidato à
CNH ficam registrados no sistema do Detran.
Basta ao CFC renovar o cadastro, por meio do
sistema de agendamento via Internet.

16/10 - Dia Nacional do Instrutor de Trânsito
19/11 - Dia da Autoescola
Mesmo com tantas mudanças ocorridas nos últimos anos, as autoescolas, hoje chamadas de Centros de
Formação de Condutores (CFC's) seguiram firmes e empenhadas em melhorar a qualidade do ensino no trânsito. E isso não seria possível sem a figura do instrutor de trânsito, que é peça fundamental para que o ensino de
qualidade seja transmitido para a prática no dia-a-dia do trânsito. Aos
CFC's e aos instrutores de trânsito o
SIPROCFC-MG parabeniza e homenageia com muito carinho!
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ENCONTRO

Presidente do SIPROCFC-MG participa
de encontro internacional

O III Encontro Ibero Americano de Centros de
Formação de Condutores e Segurança Viária foi realizado em Quito, no Equador, entre os dias 27 e 29 de agosto, onde representantes de Brasil, Argentina, Chile,
Venezuela, Colômbia, Equador, Uruguai, Peru, México e Espanha discutiram temas relacionados à segurança no trânsito (grande número de acidentes), formação de condutores, entre outros. O Brasil foi representado pela Feneauto e pelos presidentes dos sindicatos de Minas Gerais e São Paulo.
O presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano
da Silva, destacou a efetiva participação do sindicato
no evento e relatou que o processo de habilitação no
Brasil, apesar de muitas falhas, está muito além dos
nossos vizinhos latinos. "O Brasil só fica atrás da Espanha", reforçou. Pela segunda vez no evento, Rodrigo discursou sobre o tema "O CFC e a Responsabilidade Social" e abordou o trabalho desenvolvido pelo
SIPROCFC-MG e a Feneauto nas áreas de educação
(prêmios), social (CNH popular) e formação de con-
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dutores (educação de jovens e adultos).
No encontro foi formulada a "Carta de Quito", que
foi enviada aos responsáveis pelo trânsito dos países iberoamericanos. Os principais pontos de destaque do
documento foram a criação da Cicefov (Confederação
Iberoamericana de Formação de Condutores e Segurança Viária), que será presidida pelo Sr. José Miguel
Baez, da Espanha; a unificação dos critérios (mais rigorosos) de avaliação teórica e prática e de identificação dos documentos
de
habilitação,
principalmente quanto
às categorias,
utilizando-se
o padrão europeu.

