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SIPROCFC-MG lança o “Trânsito Legal”: material didático exclusivo

O SIPROCFC-MG lança mais uma novidade para os CFC's de Minas Gerais.
"Trânsito Legal" é um material didático exclusivo, objetivo e prático.
É um material didático de alta qualidade que pode ser uma forma de divulgação
para os CFC’s
Confira os detalhes na página 3

Confira a retrospectiva 2009 do SIPROCFC-MG
Página 6

NOVIDADES

ENTREVISTA

Foi publicada, no último dia
18/03, no Diário Oficial da União,
a medida que determina que os
CFC’s realizem, obrigatoriamente,
aulas de direção noturna. Enquanto isso, o Detran-MG suspendeu o
credenciamento de novos CFC’s
por um ano.

A diretora de Ensino da
Feneauto, Roberta Torres, fala
sobre educação no trânsito e
sobre o "IX Prêmio Denatran de
Educação no Trânsito", no qual foi
uma das vencedoras
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E-PROVA
O SIPROCFC-MG fez parceria com
o Grupo Criar para realizar simulados de prova eletrônica. O sistema possui procedimentos semelhantes aos do Detran.
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Rodrigo Fabiano da Silva
presidente
Enfim, uma decisão sensata!
Foi suspenso o credenciamento à Polícia Civil,
de CFC's em Minas Gerais e, mais bem como o
uma vez, foi necessário um escân- Detran-MG, que
dalo de facilitação de CNH para que utilizou-o para
as autoridades começassem a mos- confrontar
as
trar serviço. Até quando será assim? digitais daqueles
Até quando teremos que conviver que participavam
com pseudos "empresários", "pro- das aulas dos cursos teórico-técnifissionais" e "servidores públicos", cos. O que permitiu verificar se as
que maculam o nome de um seg- digitais cadastradas pelas empresas
mento que tem uma função social eram as mesmas registradas no
importantíssima para o país?
momento da emissão do RG.
É lamentável, mas não foi nenhuPor questão de segurança jurídima surpresa, pois não poderão negar ca, os nomes das empresas não foque não foram avisados.
ram divulgados, mas basta acessar o
Felizmente, o Ministério Público site do Detran-MG que (não) sentiEstadual tomou as rédeas da situa- remos falta dos nomes de algumas.
ção e começou a colocar ordem na
O momento é de reflexão, de
situação vexatória em que se encon- buscar forças para cobrar dos gotra o processo de habilitação de nos- vernantes e legisladores mudanças
so Estado. Esperamos que as apura- corajosas que valorizem a maioria,
ções sejam profundas e toda a sujei- aqueles que trabalham honestamenra removida.
te e que, neste momento, começam
A primeira medida foi a suspen- a ter a alma lavada ao ver que a susão do credenciamento de novas jeira começa a ser varrida do nosso
empresas do segmento por parte do convívio. Que o credenciamento
Detran-MG. Muitos reclamam da passe a ser licitado, pois só assim temedida drástica e sem aviso-prévio remos empresas fortes, com emprepor se sentirem prejudicados. A es- sários de visão empreendedora e cates cabe agora recorrer à Justiça, pazes de investir em profissionais
pois a suspensão partiu de sugestão para a busca de um trânsito mais
dos integrantes do Ministério Públi- seguro e humanizado.
co Estadual, que ora invesNOTA DE FALECIMENTO
tigam as denúncias, con- É com um profundo pesar, que o SIPROCFCforme a Portaria 568/2010. MG presta homenagem ao Sr. Carlos Cônsoli
A segunda medida, de
O17/04/1944 - <02/12/2009
forte impacto, foi a susCarlos Antônio Cônsoli foi uma das mais impensão do credenciamento
portantes figuras da história dos CFC's de Minas.
de dezenas de CFC's e
O homem audacioso e de visão fundou, em 1965,
"profissionais", motivada
o primeiro CFC de Divinópolis.
pelas fraudes no sistema
No SIPROCFC-MG foi um dos diretores e tambiométrico, pois os "inobém atuou na política como vereador. Dedicado ao
centes" esqueceram-se de
que o banco de dados do trabalho ao lado da esposa e filhos, Carlos prezava
Instituto de Identificação pela qualidade do ensino e dizia que tirar a CNH
de Minas Gerais, pertence era conseqüência de um bom aprendizado.

DIDÁTICA

SIPROCFC-MG lança material didático

O SIPROCFC-MG lança
mais uma novidade para os
CFC's de Minas Gerais. "Trânsito
Legal" é um material didático exclusivo, objetivo e prático, desenvolvido por um instrutor de legislação de trânsito com mais de 17 anos de experiência no mercado. O
conteúdo é direto e simplificado, o
que leva o aluno a ter um melhor desempenho.
"Trânsito Legal" é fundamental
para os CFC's, porque, além de ser um
material didático de alta qualidade,
pode ser uma forma de divulgação, pois o CFC poderá por profissional que trabalha no dia a dia do CFC;
personalizar o material gráfico e ter a sua logomarca - Material gráfico enxuto;
impressa nos livros, CD-ROM e outros.
- Multimídia de última geração: primeiro projeto
didático com realidade aumentada.
O que há no kit do "Trânsito Legal":
- Vídeos atualizados, inclusive matéria sobre primeiros Lançamento
socorros, com suporte e participação do Corpo de
O lançamento do material didático para os CFC's da
Bombeiros Militar de Minas Gerais;
capital e Região Metropolitana será no dia 26 de
- Vídeos de manobras exigidas nos exames práticos de
março, no Othon Palace Hotel, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, realizados por equipe profissional;
durante o 4º Encontro de Trabalho dos CFC's.
- Único material didático com "livro do instrutor";
- Material gráfico impresso com altíssima qualidade de Os CFC's do interior receberão um exemplar, juntamente com a edição deste informativo em seu
imagens;
- Desenvolvimento do projeto pedagógico realizado endereço.

CFC’s terão aulas
noturnas de direção

Detran-MG suspende
credenciamento de novos CFC’s

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e o

A pedido do Ministério Público Estadual, o Detran-

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) anun-

MG suspendeu o credenciamento de novos CFC’s no

ciaram mudança no Código Brasileiro de Trânsito que

Estado, por causa de denúncias de irregularidades A

torna obrigatória a realização de aulas de direção no

suspensão foi decretada pelo chefe do órgão, Dr.

horário noturno para a obtenção da CNH. A medida
foi publicada no último dia 18/03 no Diário Oficial da
União e deve entrar em vigor em 60 dias. O uso de

Oliveira Santiago Maciel, no dia 12 de fevereiro, por
meio da portaria 568 e tem validade de um ano.
Diversos CFC's estão sendo investigados por "vender
carteiras de habilitação" e existe a suspeita da partici-

simuladores também deve ser exigido ainda este ano.

pação de funcionários do Detran-MG. Além dos

Pela nova regra, parte das aulas terão que ser notur-

CFC's, algumas clínicas de exames médico e psicotéc-

nas e a carga horária mínima será fixada pelo Contran.

nico também estão sob investigação.
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ENTREVISTA

Roberta Torres
diretora de Ensino da Feneauto

"E

ducação no Trânsito". Este foi o tema abordado pelo Denatran em 2009 e, certamente, irá ocupar um lugar de destaque em 2010. E para falar melhor sobre este assunto e também do
"IX Prêmio Denatran de Educação no Trânsito", o Pró-Trânsito entrevistou a diretora de
Ensino da Feneauto, Roberta Torres, que foi uma das vencedoras do prêmio e também faz parte de importantes projetos de educação junto ao SIPROCFC-MG.

Há diferenças de um Estado para outro, tanto
em relação à legislação, quanto funcionamento de
CFC's. É possível avaliar, de um modo geral, o desempenho dos CFC's por Estado? Como está Minas
Gerais nesse cenário?
Sim, é possível. Nas reuniões da Federação, conseguimos perceber as diferenças entre os Estados. O que
posso dizer é que Minas Gerais está muito avançado
no quesito tecnologia. E quanto à educação, pelo segundo ano consecutivo, recebemos homenagem da FeO que levou você à escolha de um tema ligado à neauto por termos enviado o maior número de trabalhos para o prêmio de educação. Isso demonstra que
educação para sua monografia?
Sou formada em Educação Artística. Acredito que a Minas Gerais possui muitos CFC's preocupados com a
melhor forma de diminuirmos os conflitos de trânsito segurança e educação no trânsito.
no nosso país é por meio da educação. E esse é um teQuais são as propostas do SIPROCFC-MG e da
ma desafiador, que me empolga muito.
Feneauto para esse tema em 2010?
A realização do "III Prêmio Feneauto"; do "II PrêSabemos que como diretora de Educação da Feneauto e secretária do SIPROCFC-MG você parti- mio SIPROCFC de Educação no Trânsito"; e do projecipou da realização de importantes prêmios que ti- to "CFC na Escola".
veram como tema a educação no trânsito. De que
Como está a formação dos profissionais de
maneira esses prêmios podem contribuir para a
CFC? É preciso melhorias?
melhoria dos CFC's?
Melhorar sempre é bom. Hoje, a formação é muito
Minha meta como diretora da Federação é incentivar os CFC's a realizarem projetos relacionados à edu- básica. Fica a cargo de o profissional procurar se especação no trânsito. Mostrar que é possível obter exce- cializar e crescer profissionalmente, o que nem sempre
lentes resultados. Realizar prêmios é uma forma de é possível. Já existem alguns cursos de especialização
mostrar aos proprietários e colaboradores dos CFC's em educação no trânsito e pós-graduação em gestão,
que temos um papel muito importante na sociedade e segurança e educação no trânsito.
que é nosso dever primar pela melhoria do trânsito.
Como proprietária de CFC e diretora de ensino,
Este ano é considerado pelo Denatran como o a- qual o maior desafio que a categoria enfrenta na
no da educação no trânsito e vários projetos e cam- formação do candidato à CNH?
Conseguir formar alguém para ser educado, pensar
panhas estão sendo veiculados na mídia. Como está
no próximo, respeitar as leis, pensar no coletivo, dirisendo feito esse trabalho junto aos CFC's?
Iremos lançar, esse ano, o projeto "CFC na Escola". gir defensivamente, entre outros. Sendo que essa pesUm projeto da Feneauto que visa capacitar e dar subsí- soa já vem com a personalidade formada há pelo medios para os instrutores e diretores dos CFC's trabalha- nos 18 anos, e se acostumou a ver os pais desrespeitanrem com a educação no trânsito nas escolas do ensino do as regras de trânsito freqüentemente. A referência
fundamental. Com esse projeto, pretendemos alcançar que normalmente, e infelizmente, prevalece é a dos
um número recorde de CFC's dentro das escolas de to- pais. Só não acho que por causa disso devemos desanimar. Precisamos realizar nosso trabalho com dedicado o país.
ção e amor.
Você foi vencedora do IX Prêmio Denatran de Educação para o Trânsito. Qual a importância deste
prêmio para você?
Em primeiro lugar, ver o meu trabalho sendo valorizado pelo órgão máximo do Sistema Nacional de
Trânsito. Sinal de que todo o esforço e dedicação na
realização da monografia não foram em vão. E também saber que pude contribuir para o meio acadêmico
e por um trânsito melhor, claro.
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“
Roberta recebe prêmio do Denatran

O MAIOR DESAFIO QUE A
CATEGORIA ENFRENTA NA
FORMAÇÃO DO CANDIDATO
À CNH É CONSEGUIR FORMAR ALGUÉM PARA SER
EDUCADO, PENSAR NO
PRÓXIMO, RESPEITAR AS
LEIS, PENSAR NO COLETIVO,
DIRIGIR DEFENSIVAMENTE

Vencedores do II Prêmio Feneauto
de Educação no Trânsito

Realização: novembro de 2009
Primeiro Lugar
CFC São Leopoldo Valderez - Projeto
Educação para o Trânsito
São Leopoldo / RS
Representante: Cláudia Rübenich

”

Segundo Lugar
CFC Inteligence - Projeto Debutando no
Trânsito
Santa Cruz do Sul / RS
Representante: Patrícia Rosas Rodrigues

Menção Honrosa pelo bom trabalho desenvolvido, na expectativa que possa ser dado
continuidade do trabalho apresentado:
CFC Edutran - Projeto Gentilezas no Trânsito:
Pratique
Poços de Caldas / MG
Representante: Adélia Suzana
CFC Itaberaba - Projeto Mototaxista: Uma
profissão perigosa
Itaberaba / BA
Representante: Robenilson Souza
CFC Valderez Sapiranga - Projeto a criança e o
trânsito
Sapiranga / RS
Representante: Débora Graciane
CFC Valderez - Projeto Anual de Educação
para o Trânsito
Nova Hamburgo / RS
Representante: Solange Machado
CFC Atlântica - Projeto Trânsito Legal!
Porto Alegre / RS
Representante Chistian de Lima
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RETROSPECTIVA

2009 - Um ano de conquistas e desafios para os
CFC's

O ano de 2009 foi, sem dúvidas, um marco para os
Centros de Formação de Condutores de Minas Gerais
(CFC's). Importantes mudanças ocorreram na legislação com o objetivo de profissionalizar e melhorar os
serviços prestados pelos CFC's.
O SIPROCFC-MG, com nova diretoria, realizou
importantes parcerias para melhorar ainda mais o atendimento à categoria. Outro ponto importante foi o trabalho desenvolvido pelo sindicato, que teve como meta a aproximação entre o Detran-MG e os CFC's.
O presidente do sindicato, Rodrigo Fabiano da Silva, esteve presente em importantes eventos pelo país e
também no exterior, em busca de novas experiências e
melhorias para sua gestão.
Janeiro
- O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por
meio da Resolução n.º 285, aumentou a carga horária
das aulas práticas e teóricas para a obtenção da CNH.
- Nesse mês também passou a vigorar o sistema biométrico em todo o Estado.
Fevereiro
- Com um grande empenho do SIPROCFC-MG, os
CFC's de Minas passaram a emitir a Licença de Aprendizagem para Direção Veicular (LADV), através do site do Detran.
- O presidente do SIPROCFC-MG participou do1º
Fórum dos CFC's de Mato Grosso do Sul, no dia
06/02.
Março
- O SIPROCFC-MG promoveu o 3º Encontro de
Trabalho dos CFC's, que discutiu as novas regras para
o exame de direção (baliza) e procedimentos dos examinadores.
- No Rio Grande do Norte aconteceu, no dia 13/03,
o 1º Fórum dos CFC's. O presidente do SIPROCFCMG foi um dos convidados.
Abril
- O presidente Rodrigo Fabiano e a secretária Roberta Torres participaram da Assembléia Geral Extraordinária da Feneauto e, em audiência com o diretorgeral do Denatran, Dr. Alfredo Peres, o sindicato solicitou a publicação da nova resolução que trata do credenciamento dos CFC's, além de mais vagas nos cursos ministrados pelo Denatran e a implantação do Exame Nacional de Instrutor de Trânsito, o ENIT.
Maio
- O SIPROCFC-MG teve audiência na Assembléia
Legislativa do Estado (ALMG) para cobrar
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melhorias para os CFC's. A audiência pública teve
como objetivo debater as normas que regem os CFC's.
- Foi realizado, em 16/05, em São Paulo, o 5° Congresso dos CFC's, promovido pelo sindicato de SP. O
presidente do SIPROCFC-MG esteve presente.
Junho
- O mês de junho foi marcado por um grande evento promovido pelo sindicato: o "5º Seminário de Gestão e Educação no Trânsito para CFC", que contou
com a presença de representantes do Detran-MG, diretoria da Feneauto e presidentes de sindicatos de outros
Estados. No evento, foi realizada a premiação aos participantes do 1º Prêmio SIPROCFC-MG de Educação
no Trânsito.
Julho
- Em visita ao Centro Educacional de Trânsito da
Honda, em Indaiatuba (SP), o presidente do
SIPROCFC-MG, juntamente com os presidentes de
sindicatos de outros Estados, fechou uma nova parceria com a Honda, que visa promover treinamento de requalificação para instrutores da categoria A (motocicleta).
Agosto
- Foi realizado, em Quito (Equador), o III Encontro
Ibero Americano de Centros de Formação de Condutores e Segurança Viária. O Brasil foi representado pela
Feneauto e pelo presidente do SIPROCFC-MG.
Setembro
- O Detran-MG realizou um curso de capacitação
de examinadores. Mais uma conquista do sindicato
que vinha se empenhando nessa luta. No curso foram
aprovados 228 examinadores para exercer a função na
capital e no interior.
- O Detran-MG comemorou a Semana Nacional do
Trânsito, do dia 18 a 25/09.
Outubro
- O Detran-MG implantou a prova eletrônica na
capital.
- O Dia do Instrutor de Trânsito foi comemorado no
dia 16/10.
Novembro
- Foi divulgado o resultado do 2º Prêmio Feneauto,
no dia 10/11.
- O presidente do SIPROCFC-MG participou da
reunião da Feneauto, no dia 19/11.
- Também no dia 19/11 foi comemorado o Dia dos
Centros de Formação de Condutores.
Dezembro
- Foi publicado o decreto n° 45.228, que regulamenta a função de examinador de trânsito.

DIRETORIA

Novos membros da diretoria do SIPROCFC-MG
apresentam suas propostas

Novos membros assumiram a diretoria dos
SIPROCFC-MG em 2010, visando aprimorar, cada
vez mais, o serviço prestado pelo SIPROCFC-MG e
atender os Centro de Formação de Condutores
(CFC’s) mineiros com qualidade e excelência.
Agora fazem parte da equipe Sandro Coimbra
Cônsoli, do CFC Coimbra de Divinópolis, que integra o conselho fiscal e Élida de Souza Cândido, do
CFC Elida de Coronel Fabriciano, que assume a
função de segunda secretária.
O SIPROCFC-MG deseja aos novos membros
sorte, sucesso e muito trabalho. Veja ao lado as propostas de trabalho dos dois novos diretores.

"Quero contribuir na busca de melhorias para os
CFC's de Minas Gerais".
Sandro Coimbra Cônsoli
"Pretendo dar continuidade ao brilhante trabalho
desenvolvido pelo presidente do SIPROCFC-MG
e sua equipe, de forma a agregar valores na área
da educação de trânsito,
com seriedade e compromisso social, defendendo os direitos democráticos da classe, bem
como trazer aos CFC's
do Vale do Aço e região
uma relação direta com o sindicato para melhorias
das condições almejadas".
Elida de Souza Cândido
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E-PROVA

Nova parceria do SIPROCFC-MG oferece
simulado eletrônico

A divulgação do Detran MG, no final de 2009, sobre a realização da prova eletrônica para os candidatos
à CNH trouxe mais um desafio para os CFC's: se adequar ao novo sistema. A parceria do SIPROCFC-MG
com o Grupo Criar, uma das mais conceituadas empresas de tecnologia atuante na área de trânsito em vários
Estados, tem como meta atender a essa demanda.
O Grupo Criar desenvolveu um sistema de simulado chamado e-Prova, que possui procedimentos semelhantes aos do Detran, e que, por isso, obteve a aprovação do órgão. O e-Prova, além de ser um suporte de
treinamento para o aluno, possui um banco de questões atualizado de acordo com a legislação vigente e
um suporte pedagógico e técnico por telefone, e-mail
ou on-line. Aliado a isso, o sistema disponibiliza uma
área que auxilia o CFC a gerenciar a nova ferramenta
educacional.
Para a instalação do e-Prova, o CFC deve entrar em
contato pelo telefone (31) 3519-9696 ou pelo e-mail eprova@e-prova.com.br e se cadastrar. Após o cadastro
é possível baixar o sistema, sem custo, para conhecêlo. Os CFC's associados ao SIPROCFC-MG têm um
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preço especial para a instalação do sistema e ainda
descontos no teclado.
Diferenciais
Total similaridade com a prova eletrônica utilizada
pelo Detran-MG e acompanhamento on-line de todas
as alterações que vierem a ser feitas no modelo atual;
- Banco de dados de provas, residente em servidor
na Internet, com mais de 1.500 questões, com revisões
diárias de conteúdo, nível de dificuldade semelhante
ao do Detran-MG e 60 novas questões mensais;
- Atualização constante do conteúdo didático de acordo com as resoluções, deliberações e portarias que
vierem a ser publicadas, com adequação imediata e
on-line do conteúdo;
- Assessoria didática para resolver dúvidas referentes às questões das provas; infinito número de provas
pode ser gerado; suporte técnico das 7h às 23h;
- O gabarito da prova pode ser impresso;
- Análises estatísticas dos resultados das provas,
aluno por aluno ou de toda a classe;
- Acompanhamento on-line das provas em execução.

