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Alessandro Dias
Presidente Siprocfc-MG
Este ano de 2019 está sendo de
muitas discussões e “ameaças”. O início
do governo Bolsonaro trouxe o trânsito para o centro do debate. É inegável
que um assunto que impacta a vida de
todos, sem exceção, precisa estar em
todas as rodas de discussão, mas no
protagonismo de tudo que se discute
precisam estar os Centros de Formação
de Condutores (CFCs). Afinal são mais
de 73 milhões de habilitados no país e,
apesar da ausência total de apoio e subsídios, é por cada um dos mais de 14
mil estabelecimentos espalhados pelo
país que os condutores são formados.
É preciso reﬂetir e, acima de tudo, entender sobre o que estar por vir. Não cabe
mais a expressão “trabalho há 30 anos
com isso, e sempre é a mesma discussão.”
O futuro está aí. As mudanças ocorrem na
velocidade da luz e precisamos modernizar o setor. Ensino à Distância (EAD), carros autônomos, aplicativos de transporte,
novos modais, enfim. Existe uma revolução na forma de transitar e caberá aos
gestores dos CFCs fazerem parte dela.
O cenário político que se desenha
como uma ameaça ao setor poderá, na
verdade, ser nosso grande aliado. As
mudanças levarão o setor a um novo
caminho, mas é certo que só poderá seguir nele quem de fato se dedicar e se
empenhar para uma evolução imediata.
Formar motociclistas será um dos

grandes desafios. Este meio de transporte cresce de forma vertiginosa e os
acidentes superam inclusive tal crescimento. O modelo atual tem sido colocado em xeque e amplamente questionado, não por culpa dos CFCs, já
que estes seguem estritamente o que
determina a legislação, mas o caos vivido pelos altos números de acidentalidade sobre duas rodas motiva a principal discussão. Mudanças estão por vir.
A formação dos condutores de veículos de quatro rodas é também objeto de
estudos, mas é importante destacar que
os órgãos, em especial o Contran, Denatran e Detrans, precisam rever urgentemente seus protocolos. É inaceitável que
o modelo atual de avaliação não seja o
centro da discussão envolvendo a formação. Um modelo que nunca passou por
uma transformação efetiva, que foca na
repetição, em que quanto mais se repete o exercício, maior é a chance de êxito;
em que a baliza tem o mesmo peso que
a regra de circulação. Imaginar que são
cada dia mais comuns carros automatizados e com inúmeros dispositivos que auxiliam o condutor. Na contramão disso, o
uso destas tecnologias não é permitido.
Precisamos que o formato seja revisto.
É preciso estimular as habilidades dos
avaliados, a forma que se comportam
diante dos exercícios, mas, acima de
tudo, sua capacidade efetiva de “sobreviver” com segurança no trânsito real.
É preciso que as mudanças priorizem
o cidadão e sua segurança. Banalizar a
formação será a ampliação do caos. O
foco é a educação, é formar usuários,
condutores, cidadãos desde sua saída
da maternidade. A conclusão é que, sem
o pontapé inicial, nunca teremos um cenário ideal. Vinte anos já se passaram e
a Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) precisa entrar em prática em sua
totalidade. As crianças da próxima década precisam ser construídas “para ontem”. As 40 mil mortes anuais não podem
continuar sendo tratadas como dado
estatístico. A vida clama por mudanças!
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VANTAGENS DO
USO DE SIMULADORES
CNH mais rápida e mais fácil
Economia financeira
Aulas noturnas seguras
Maior confiança e agilidade para o aluno
Otimização da equipe

02 HORAS NO SIMULADOR = 5 AULAS NA RUA
LIVRE DE IPVA, LICENCIAMENTO, PNEUS, SEGURO, COMBUSTÍVEL

Outras Vantagens
Av. João Patista Piffer, 1135 - Pouso Alegre - MG
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COLUNA JURIDÍCA

DECLARAÇÃO DE DIREITOS
DE LIBERDADE ECONÔMICA

cas em qualquer horário ou dia da semana,
inclusive feriados, sem que para isso esteja
sujeita à cobrança ou encargos adicionais,
observadas, obviamente, as normas de
proteção ao meio ambiente (poluição soNa coluna desta edição vamos falar so- nora e perturbação do sossego) e legislabre a declaração de direitos de liberdade ção trabalhista.
econômica, assunto da Medida Provisória
881/19, que foi aprovada pelo Congresso
Sociedade unipessoal - Para a criação
Nacional e sancionada pelo presidente de uma empresa (Sociedade Limitada) não
da República, transformando-se na Lei mais se exige que esta seja constituída por
13.874/19, publicada em 20/09/2019, en- dois ou mais sócios, podendo ser de apetrando em vigor na mesma data.
nas uma pessoa (unipessoal), de maneira
A lei foi criada com o objetivo de auxi- a se encerrar a prática que se multiplicou
liar, com efeitos imediatos, a recuperação exponencialmente em que um sócio era
da estagnada economia brasileira, espe- chamado tão somente para preencher a
cialmente quando mais de 12 milhões de necessidade de pluralidade, sem real cota
cidadãos se encontram desempregados. significativa no negócio. É o que dispõe a
Além disso, ela visa garantir que os inves- nova redação dada ao artigo 1.052 do Cótimentos em educação e tecnologia te- digo Civil.
nham resultados efetivos e permanentes
e, principalmente, reconhecendo-se ser
CTPS digital - A partir de agora, a CTPS
fator essencial para o desenvolvimento (Carteira de Trabalho) será emitida pelo
econômico de qualquer país a mais ampla Ministério da Economia, preferencialmenliberdade para a iniciativa privada conce- te em meio digital, sendo emitida por meio
ber novos empreendimentos e robustecer físico somente em situações excepcionais.
a geração de emprego e renda.
Os procedimentos para emissão serão esVárias outras leis tiveram que ser altera- tabelecidos pelo Ministério da Economia
das para se adequarem aos novos rumos em regulamentação própria.
que se pretende dar à economia, dentre
A partir da regulamentação e impleelas o Código Civil, a CLT e a Lei de Re- mentação, o empregador terá um prazo
gistros Públicos. Para as empresas, o que de cinco dias úteis para anotar na CTPS,
inclui todos os Centros de Formação de em relação aos trabalhadores que admitir,
Condutores (CFCs), algumas mudanças a data de admissão, a remuneração e as
são mais perceptíveis por fazerem parte do condições especiais, se houver, facultada
cotidiano:
a adoção de sistema manual, mecânico ou
eletrônico, conforme instruções a serem
Trabalhos em domingos e feriados – expedidas pelo Ministério da Economia,
Como declaração de direitos de liberdade eco- sendo que a comunicação pelo trabalhanômica, toda pessoa, natural ou jurídica, dor do número de inscrição no CPF se
poderá desenvolver atividades econômi- equivalerá à apresentação da CTPS em
Paulo Diniz Romualdo
Assessor Jurídico do Siprocfc-MG
(OAB/MG 122.178)

meio digital, dispensado o empregador da
emissão de recibo.
Os registros eletrônicos, gerados pelo
empregador nos sistemas informatizados
da CTPS em meio digital, equivalem às
anotações que antes eram feitas na CTPS
em meio físico.
Registro de ponto - A legislação trabalhista, através da Súmula 338 do TST,
exigia o registro da jornada de trabalho do
empregador que contava com mais de 10
empregados. Esta nova lei alterou o artigo
74 da CLT para dispor que essa obrigação
seja exigida apenas das empresas com
mais de 20 empregados, sendo obrigatória a anotação de entrada e de saída, em
registro manual, mecânico ou eletrônico,
permitida a pré-assinalação do período de
repouso (horários de almoço ou janta).
Intervenção mínima contratual - Nas
relações contratuais privadas prevalecerão
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, podendo as partes negociantes estabelecer
parâmetros objetivos para a interpretação
das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução.
Estas são algumas das novidades.
Como toda inovação legislativa necessita de um prazo razoável para adaptação
e melhor compreensão de seu conteúdo,
objetivos e respostas práticas, continuaremos vigilantes. Não nos esquecendo que
houve alguns vetos presidenciais que podem ser “derrubados” pelo Congresso
Nacional, alterando-se alguns pontos até
então descartados. Esperamos que todas
as inserções alcancem os objetivos almejados.
www.siprocfcmg.org.br
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ECONOMIA

TABELAMENTO DE PREÇOS: UM SONHO
PRÓXIMO DE SE TORNAR REAL

Março/19 - Presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias, e vice-presidente José Mário Rodrigues, entregam, oficialmente, ao
deputado estadual Leonídio Bouças a proposta de projeto que trata da regulação dos preços do setor (Foto: Divulgação)
Uma das grandes reivindicações da categoria atualmente motores, dentre eles a possibilidade de regulação dos preços
é o tabelamento de preços dos serviços oferecidos pelas au- exercidos pelas autoescolas. O PL, que também traz novos cetoescolas. Seja para diminuir a concorrência desleal, seja para nários, como ampliação do tempo de credenciamento e proproporcionar ao cidadão a segurança de não haver tanta dis- põe novas regras, ainda vai tramitar pelas Comissões de Consparidade nos preços cobrados. A verdade é que é de suma im- tituição e Justiça (CCJ) e de Transporte, Comunicação e Obras
portância para o segmento que os preços sejam tabelados para Públicas, para parecer.
que, com isso, serviços de mais qualidade sejam exigidos, para

Segundo o deputado, desde que criou o PL, ele tem lutado

que o setor se fortaleça e para que as empresas do setor ado- dentro da Assembleia e de suas comissões para que seja tramitem posturas mais profissionais.

tado em regime de urgência, visto a necessidade de sua apro-

Desde 2016 o assunto é pautado nas reivindicações políti- vação, em benefício da categoria. “Tenho altas perspectivas de
cas do Siprocfc-MG. Tanto é que, após diversas reuniões com que o projeto seja aprovado ainda este ano, garantindo o meu
o deputado estadual Leonídio Bouças (PMDB), o parlamentar compromisso com o Sindicato e todos os proprietários de CFCs
acabou por apresentar, em julho deste ano, ao Plenário da As- do Estado de Minas Gerais”, afirmou esperançoso à nossa resembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o Projeto de Lei portagem, aproveitando o momento para colocar o gabinete à
(PL) 943/19, que dispõe sobre procedimentos para credencia- disposição para novos projetos e realizar ainda mais pelo setor
mento de cursos de formação de condutores de veículos auto- perante o Governo e à ALMG.
6
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ECONOMIA
Com a aprovação do PL, além da regularização dos preços,
o candidato à CNH também seria beneficiado, pois poderia op-

as próprias empresas, que não conseguem fazer investimento
a longo prazo, por exemplo.”

tar pelo melhor serviço, pela comodidade de realizar as aulas
em um local mais próximo de sua residência, e o principal, sem

Apoio para novos projetos

sair prejudicado financeiramente, pois não pagaria por preços

Sabendo da importância das autoescolas, tanto para a eco-

abusivos e fora da realidade. Uma ação que beneficiaria ambas

nomia como para a boa formação dos condutores no trânsito,

as partes: sociedade e autoescolas.

o Siprocfc-MG trabalha incansavelmente para buscar apoio

“O setor está passando por um momento crítico por di-

político para que as principais demandas do setor sejam aten-

versos motivos. Estabelecer preços mínimos permitirá mais

didas, seja no âmbito estadual seja no federal (leia a matéria

qualidade nos serviços prestados aos cidadãos e evitaria esse

sobre o Café com Parlamentares nas páginas 10 e 11).

canibalismo que acontece na nossa categoria”, desabafou o

Especificamente sobre o PL 943/19, aconteceram algumas

presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias, que lembra que

reuniões entre a diretoria do Sindicato e o deputado Leonídio

virando lei, o tabelamento também fortaleceria a economia, já

Bouças para consolidar a ideia. A primeira delas em setembro

que as autoescolas geram cerca de 100 mil empregos diretos

de 2017 e a última delas em julho deste ano, que culminou

no Brasil. “O PL permite que todo o Estado tenha a atividade

com a apresentação do PL, quando o deputado recebeu, em

protegida e passe a ter um novo formato. As empresas vão

seu gabinete, o presidente e o vice-presidente do Siprocfc-MG,

conseguir se planejar melhor e haverá mais contratações. Au-

Alessandro Dias e José Mário Rodrigues, respectivamente, e

menta ainda mais o número de empregos.”

deu esta grande notícia em primeira mão.

Alessandro ainda lembra que o grande objetivo do projeto

No dia da apresentação do PL em Plenário, o deputado

é proteger tanto as empresas quanto os alunos. “O que temos

lembrou que o Siprocfc-MG foi quem apresentou a ele a ideia,

visto é empresas fechando. Curiosamente, o tempo de creden-

que possibilitou a confecção do projeto. “Este Projeto vai nor-

ciamento das autoescolas, muitas vezes, é menor que o proces-

matizar e dar mais segurança a todas as autoescolas de Minas

so do candidato. Isso gera insegurança para os alunos e para

Gerais”, afirmou o deputado Leonídio Bouças.

CCTS SÃO ASSINADAS EM 2019 E JÁ SE ENCONTRAM NO
SITE DO SINDICATO PARA CONSULTA
A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é um instrumento
que normatiza a relação entre os sindicatos patronal e de trabalhadores. Em Minas Gerais, o Siprocfc-MG precisa negociar,
todos os anos, com pelo menos três sindicatos laborais: Sindicato dos Trabalhadores em Centros de Formação de Condutores de Pouso Alegre e Região (STCFCPAR); Sindicato dos
Instrutores e Trabalhadores de Autoescolas de Montes Claros
(SINTRAMOC) e o maior deles, que é o Sindicato dos Empregados e Instrutores de Auto Escolas dos CFCs do Estado de
MG (Seame).
Para 2019, todas as CCTs já foram assinadas e já se encontram no site do Sindicato www.siprocfcmg.org.br, no menu
Renovação de Documentos, submenu “Convenção Coletiva/
Salários”.
Com a base territorial mais abrangente, a CCT assinada
com o Seame referente ao período de 2019 a 2020, teve como
destaque a mudança da data-base para setembro.

“Com a assinatura da CCT da base do Seame, fechamos
as negociações e buscamos um equilíbrio. O ponto principal
foi a mudança de data-base, que permitirá não haver prejuízo
ao setor e, principalmente, que as novas negociações possam
acontecer sem atropelos, já que a anterior acabava sempre
sendo adiada. É um instrumento que dará tranquilidade às
empresas e profissionais neste momento de grandes incertezas”, explica o presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias.
Para ele, outro ponto de atenção são as três horas de intervalo, que ele acredita ser uma das condições que atenderão os
CFCs. “Como foi mantida a base da CCT anterior, entendemos
que ficou um instrumento satisfatório para atender os dois lados”, finalizou.
Os CFCs que tiverem dúvidas podem fazer contato com suas
respectivas empresas de contabilidade, pelo email
gerencia@siprocfcmg.org.br ou pelos telefones (31) 25556160 ou (31) 2555-6161.
www.siprocfcmg.org.br

Revista_.out_19.indd 7

7

28/10/2019 23:45:41

FECOMÉRCIO MG

SISTEMA FORTALECIDO:
BENEFÍCIOS PARA AUTOESCOLAS
Há quase três anos, o Siprocfc-MG
se tornou filiado e, no meio do ano passado, passou a compor duas vagas na
diretoria da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Estado de
Minas Gerais (Fecomércio MG), entidade sindical de segundo grau, não-estatal
e órgão máximo de representação do
comércio mineiro, que busca orientar,
coordenar, proteger, defender e representar as atividades e categorias econômicas do comércio do Estado.
Em conjunto com o Sesc, Senac e os
sindicatos da capital e do interior, ela
forma o Sistema Fecomércio MG, Sesc,
Senac e Sindicatos. Interdependentes,
essas instituições oferecem juntas uma
grande rede de proteção e prestação
de serviços e turismo em todo o Estado.
Hoje, a instituição já contabiliza 40 sindicatos filiados e 14 conveniados, e, além
disso, se faz ouvir em todos os níveis
dos poderes constituídos, em articulação nacional com as demais federações
estaduais que integram a Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC).
“Para a Fecomércio MG, contar com
a parceria do Siprocfc-MG engrandece a
Federação e permite expandir a atuação
da entidade, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios de milhares de
empresários no Estado”, afirma a presidente interina da Fecomércio MG, Maria
Luiza Maia Oliveira.
Para o presidente do Siprocfc-MG,
Alessandro Dias, com a Fecomércio MG
o Sindicato passou a ter um melhor relacionamento nas entidades. “As discussões passaram a ser mais bem embasadas, pois a estrutura oferecida aos
sindicatos é muito ampla, além de uma
série de serviços, parcerias e discussões
que ampliam a capacidade do setor.”
8
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Parceria que proporciona benefícios
às autoescolas
Em 80 anos, a Fecomércio MG cresceu bastante. Apesar do estreito relacionamento com o poder público, na busca
de soluções para os grandes problemas
nacionais, a instituição se mantém com
os recursos oriundos de contribuições
dos empresários do comércio de bens,
serviços e turismo. Mais do que isso:
possui uma história marcada por lutas,
sempre lideradas por presidentes que
priorizam o desenvolvimento do comércio mineiro e, por extensão, da economia do Estado.
O trabalho do Sistema Fecomércio
MG, Sesc, Senac e Sindicatos é mantido
pelas empresas do comércio de bens,
serviços e turismo, por meio das contribuições sindical, confederativa e negocial patronal (futura contribuição assistencial). Por isso, é tão importante que
os empresários de autoescolas também
contribuam, pois dessa forma é possível
o acesso a uma série de serviços, que trazem inúmeros benefícios para os negócios, tais como pesquisas; consultorias
na área jurídica; assessorias econômica,
em negócios turísticos e negócios internacionais. Entre os produtos e serviços
com preços diferenciados constam linhas de financiamento, planos de saúde,
aquisição de automóveis, emissão de

nota fiscal eletrônica e certificação digital, clube de turismo, plataformas para
e-commerce, vales-benefício, câmbio de
moedas, unidades de lazer do Sesc e o
portal Rede de Carreiras. (veja todos os
benefícios disponíveis no menu “filie-se”
no site www.siprocfcmg.org.br)
Sesc e Senac
Além de ser a voz do empresário de
comércio e serviços, o Sistema Fecomércio MG conta com o excelente desempenho de duas instituições: o Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial
(Senac) e o Serviço Social do Comércio
(Sesc). Elas oferecem importantes serviços e assistência à comunidade mineira,
além de um atendimento com primazia,
voltado aos trabalhadores do comércio
de bens, serviços e turismo.
Em Minas Gerais, o Sistema estendese por todo o Estado, atuando nas áreas
de lazer, cultura, esporte, saúde e capacitação profissional. Ele representa, por
meio da Federação, segmentos econômicos importantes para a arrecadação
tributária mineira. Juntos, o comércio
de bens e de serviços recolhem aproximadamente metade do ICMS de Minas
Gerais, sendo responsáveis, ainda, por
71% do Produto Interno Bruto (PIB) do
Estado.
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Você sabia?
O duplo comando auxiliar de freio e embreagem
está diretamente ligado ao consumo da embreagem
do veículo, pastilhas de freio e até mesmo de combustível?
É de suma importância se certiﬁcar que seu duplo comando
seja de boa qualidade.

DUPLO COMANDO NÃO É TUDO IGUAL!
Na ADAPTAR VEÍCULOS você encontra o único duplo comando sem cabo,
com regulagem automática e 10 anos de garantia.
Devido a nossa qualidade, temos o prazer de receber em nossa loja
autoescolas de toda MINAS GERAIS, SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO
E ESPÍRITO SANTO.
(31) 9.8930-8395 / (31) 3363-8395
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POLÍTICA

PARLAMENTARES DECLARAM APOIO À
FORMAÇÃO DE CONDUTORES EM
EVENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
O Siprocfc-MG conseguiu uma grande façanha recentemente. Reuniu para
um café da manhã, na Câmara dos Deputados, em Brasília, senadores, deputados, assessores e representantes de
entidades e de sindicatos para ampliar
o debate sobre como é necessária a boa
formação dos condutores para salvar vidas no trânsito e a importância do setor
para o Brasil.
O “Café da Manhã com Parlamentares”, que também foi organizado pela
Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais
(Fecomércio-MG) e pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), com o apoio dos sindicatos de CFCs de todo o país, superou
todas as expectativas e foi uma grande
batalha vencida por mais apoio político
para as questões do setor e para a sobrevivência das autoescolas diante de um
cenário preocupante.
O presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias, que também representou o
corpo diretor da Fecomércio MG, abriu o
evento e explicou a relevância do setor
de comércio e serviços para o País, segui-

do da exibição de um vídeo institucional
da Federação. “Queremos estreitar o diálogo com os parlamentares, para que
nos ajudem a replicar as informações
sobre nosso setor e a importância de se
garantir a competente formação teórico
técnica e de prática veicular aos condutores usuários das vias públicas, de forma
a prevenir e evitar acidentes e mortes no
trânsito.”, explicou.
Para ele, além do importante papel
social, os CFCs geram mais de 112 mil
empregos diretos e indiretos. “Trabalhamos para salvar vidas”, completou.
Na sequência, representando os sindicatos de autoescolas e CFCs do País,
discursou Wagner Roberto Prado (do
Mato Grosso do Sul) e Magnelson Carlos
de Souza (de São Paulo), que apresentou
dados e números do segmento das autoescolas.
Ao abrir a palavra para os parlamentares, uma fila foi formada e cerca de 40
deputados explanaram sobre o assunto.
Todos colocaram o mandato à disposição da categoria para que o PL 3781/19,
de autoria do deputado General Peternelli (PSL/SP), não seja aprovado.

Aliás, o único deputado que esteve à
frente do microfone em defesa do referido PL foi o próprio Peternelli, que justificou a elaboração do projeto em virtude
da tentativa de diminuição do custo da
CNH. Sem aplausos, o parlamentar não
foi apoiado por nenhum colega. Por ser
um espaço democrático, foi importante
dar voz ao general, o que contribui para
a visibilidade política do encontro.
Entre ideias, propostas e projetos que
foram discutidos em cada espaço separado por Estados, os parlamentares receberam um documento intitulado “carta
aos parlamentares” (para fazer o download, acesse www.siprocfcmg.org.br),
com dados do segmento no país: a previsão legal do setor, mais de 14 mil autoescolas, que geram, juntas, mais de 112
mil empregos diretos e indiretos. Mais de
28 mil salas de aulas e uma frota de mais
de 60 mil veículos.
Diversos deputados concederam
entrevista exclusiva aos canais de comunicação do Siprocfc-MG. As entrevistas
completas você pode conferir no site do
Sindicato www.siprocfcmg.org.br / últimas notícias

DEPUTADOS CONCEDERAM ENTREVISTA EXCLUSIVA AOS
CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO SIPROCFC-MG
“Precisamos ter muito mais CFCs. O
Brasil hoje paga um peço muito alto
pelo fato de não darem a importância devida a essa questão.”
deputada Christiane Yared (PL/PR)
“Muito importante a aproximação do
Sindicato com os parlamentares, para
esclarecer, para que possam formar
opiniões em uma eventual votação.”

“Nós estamos perdendo a guerra na
segurança do trânsito. O principal
agente, além da fiscalização e da polícia, é o instrutor, é a habilitação.”
senador Esperidião Amim (PP/SC)

dep. Charles Evangelista (PSL/MG)
10
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“Vocês estão realizando um trabalho
de ponta aqui na Câmara dos Deputados. Este café da manhã é um
pontapé inicial.”
deputado Lincoln Portela (PL/MG)
“Eu venho, como deputado de
Minas Gerais, colocar o mandato à
disposição para ter o nosso gabinete sempre aberto ao diálogo”
dep. Franco Cartafina (PP/MG)

Revista do Siprocfc-MG . N°3 . out/nov de 2019

28/10/2019 23:45:46

POLÍTICA
Fotos: CNC/Divulgação e Ana Flavia Jacques

Presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias, que também representou
corpo diretor da Fecomércio MG, abre evento em Brasília

Senador Esperidião Amim (PP/SC) cumprimenta presidente do
Siprocfc-MG, Alessandro Dias

Diretores do Siprocfc-MG: presidente Alessandro Dias; vice-presidente,
José Mário Rodrigues e diretor de Relações Institucionais, Astrogildo Soares

Diretores do Siprocfc-MG recebem deputado Franco Cartafina (PP/MG)
na mesa de Minas Gerais para apresentar “carta aos parlamentares”.

Presidente do Siprocfc-MG, Alessandro Dias, cumprimenta deputada
Christiane Yared (PL/PR), conhecida pela luta a favor de um trânsito mais seguro

Diretores do Siprocfc-MG e Dr. Marcelo Morais, da Fecomércio MG,
posam para foto com o deputado Lincoln Portela (PL/MG)
www.siprocfcmg.org.br
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CENÁRIO POLÍTICO ATUAL VOLTADO PARA
O TRÂNSITO É TEMA DE ANÁLISE DE
ESPECIALISTAS NA ÁREA

Francisco Garonce
ex-coordenador de Educação do
Denatran

Roberta Torres
mestra, escritora, palestrante e
ex-proprietária de CFC

Em junho deste ano, o presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou pessoalmente à Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 3267/19, que propõe diversas alterações no Código
de Trânsito Brasileiro (CTB – Lei 9.503/97), o que pode torná-lo
menos rigoroso. O assunto é tão amplo que foi criada uma comissão especial para analisar o assunto: a Comissão do Código
de Trânsito Brasileiro, que fez sua primeira audiência pública no
dia 08/10/19 e a mais recente no dia 22/10/19, e tem como presidente o deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP) e como relator o
deputado Juscelino Filho (DEM-MA). Se for aprovado por esta
comissão, o PL, popularmente conhecido como Projeto da Cadeirinha, seguirá para o Senado Federal, sem precisar passar
pelo Plenário da Câmara.
Mas não só o PL 3267/19 está no centro da discussão. A minuta que substituiria a Resolução 168, a proposta de mudar a
Resolução 358, o fim da obrigatoriedade de simuladores, propostas, projetos, aspectos pedagógicos, práticas gerenciais das
empresas, tabelamento de preços e um Projeto de Lei muito polêmico: O PL 3.781/19, de autoria do deputado federal General
Peternelli (PSL/SP), que propõe o fim da obrigatoriedade de o
candidato fazer autoescola para tirar a CNH.
Vários são os assuntos que pautam as discussões dos proprietários de CFCs, do parlamentares, apoiadores e sociedade
em geral. Estamos vivendo um momento crítico, que apesar de
preocupante, pode se tornar uma grande oportunidade para
grandes e vitoriosas mudanças para o segmento e para todos
os cidadãos brasileiros, que convivem diariamente no trânsito:
sejam como motoristas, ciclistas ou pedestres.
Especialistas em trânsito foram ouvidos pela nossa reportagem e deram sua opinião. Confira as análises!
12
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Julyver Modesto
professor, palestrante e autor de
livros sobre trânsito.

Francisco Garonce faz um balanço positivo do PL 3267,
pois coloca o CTB sob holofotes, mas destaca que alguns
pontos são inaceitáveis
“Assim que recebemos o PL 3267/19 identificamos que nele
há 37 itens e, destes, 19 são positivos.
O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), do
qual faço parte, fez uma análise do PL e encaminhou para Associação Nacional dos Detrans, para a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), para o Denatran e para diversos parlamentares, inclusive
para o deputado Motta (presidente da Comissão do Código de
Trânsito). Essa análise nos faz perceber que há aspectos positivos, há muitos que precisam ser debatidos pela sociedade através dos parlamentares, para se chegar a um entendimento do
que a sociedade quer ou não, e há alguns pontos considerados
inaceitáveis. Um deles é o que se refere ao uso da cadeirinha.
Ainda que tenha um aspecto positivo, que é transformar em
infração, prevista em lei, o não uso do dispositivo de segurança para as crianças, foi inserido um parágrafo dizendo que a
punição seria apenas uma advertência. Só que isso é contrário
à lógica do próprio CTB, porque a advertência até pode acontecer no caso de algumas infrações, mas somente em caso de
infrações leves. Não caberia uma advertência para uma infração
gravíssima. Para isso, teríamos que mudar outras partes do CTB,
mas aí estaríamos abrindo uma porteira para que, por exemplo,
uma ultrapassagem em rodovia com duas faixas contínuas, o
que é extremamente perigoso, também pudesse receber como
punição apenas uma advertência.
Na primeira audiência da Comissão do Código de Trânsito, perguntamos ao presidente da Comissão se serão consideradas todas as emendas que foram apresentadas ou apenas
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“
“Há aspectos positivos (no (PL 3267),
há muitos que precisam ser debatidos
..., e há alguns pontos considerados
inaceitáveis.”
(Francisco Garonce)
aquelas que estejam relacionadas ao conteúdo do PL. Foram
apresentadas 228 emendas parlamentares, o que é excepcional. Foge muito à normalidade dos PLs que tramitam na Câmara
dos Deputados ou até mesmo no Senado. O estudo do ONSV,
em uma análise inicial, identificou que 62 emendas não estão
relacionadas aos itens apresentados no PL. O que percebemos
é que talvez haja uma intenção de se fazer uma grande reforma
no CTB, a partir do PL 3267, mas o relator inclusive anunciou,
durante a primeira audiência pública que, a princípio, vai se ater
apenas aos itens que estão relacionados ao PL.
Há quem considere este PL como se fosse negativo, em virtude de algumas propostas colocadas, mas o entendimento
do ONSV é que foi muito positivo, em primeiro lugar porque
colocou a discussão sobre o CTB sob holofotes, até porque o
próprio presidente da República foi levar em mãos o PL ao presidente da Câmara dos Deputados. Isso já simboliza a importância dada ao PL em si.
Diante do número de emendas parlamentares que surgiram,
e o número de pessoas que têm participado e o número total
de audiências públicas que já foram solicitadas e autorizadas,
percebe-se que o assunto é muito importante. Este é o momento ideal para que seja discutido o CTB, que sejam discutidas,
inclusive, outras questões fora do PL, porque a oportunidade é
ímpar para que possam ser feitas inúmeras correções do CTB,
que foi aprovado em 1997.”
Roberta Torres sugere que precisamos reﬂetir sobre práticas diárias e incentiva CFCs a se profissionalizarem
“O primeiro ponto que eu destaco nesse cenário é que o
tema trânsito, em especial a formação de condutores está em
alta e sendo discutida. Isso é positivo de certa maneira, porque
muitos políticos estão olhando para o assunto e tendo a possibilidade de ouvir quem é da área.
Por outro lado, existem muitos parlamentares que aproveitam a onda e querem, de certa forma, “se mostrar” para os seus
eleitores ou sociedade em geral. Um tema polêmico, em alta,
gera notícia, que gera visibilidade, que gera para alguns políticos possibilidade de se destacar, de estar na mídia. Isso não
significa que ele ou ela necessariamente pensam na melhoria
do processo, infelizmente.
O outro ponto que creio ser importante é reﬂetirmos sobre
as nossas práticas diárias e aquilo que construímos ao longo

da história da formação de condutores no país. A gente avançou muito, especialmente quando houve um aumento da carga
horária teórica e prática, a permissão para dirigir, a biometria,
entre outros, que deixaram o processo mais claro. Mas ainda
falta muito para trilharmos o melhor caminho.
A meu ver, com a minuta que substituiria a Resolução 168
iríamos avançar muito, principalmente no aspecto pedagógico.
A minuta trazia um processo bem mais robusto, com conteúdos
pedagógicos claros e com objetivos educacionais bem fundamentados. Mudava a formação dos motociclistas e padronizava
o processo de avaliação.
Além dela, havia a proposta de mudar a Resolução 358 também, que traria uma melhor formação dos instrutores e dos examinadores, o Banco Nacional de questões do Denatran. Infelizmente, mesmo com todo o processo de discussão, de consulta
pública e muitos estudos, ela foi cancelada e parou por aí. Não
avançamos em mais nada para melhorar.
Eu acredito que seja o momento de os CFCs se unirem, mas
precisam estar munidos de muitos dados e muita informação.
Não adianta “achar”. Lá em Brasília, o jogo é outro. É preciso
apresentar estudos, um discurso forte com fundamento. Além
disso, as lideranças precisam ficar em alerta e vigilantes a todos
os movimentos dos parlamentares e usar os meios de comunicação a seu favor, mostrando para a sociedade os riscos e o
impacto de tais mudanças.
Mas, além disso, o repensar que digo é reﬂetir sobre as práticas diárias e se conscientizar de que uma empresa seja pequena, média ou grande deve dar lucro para quem “arriscou a
pele”. Nesse contexto, infelizmente, muitos não se profissionalizaram, apelam para o preço baixo, para a baixa qualidade, ou
pior: para a ilegalidade. Isso degrada o mercado e, no final das
contas, todos pagam o preço, porque a sociedade coloca todo
mundo em um “saco” só, como se todos fossem iguais.
Eu acho que chegou a hora de os empresários de CFCs se
enxergarem como tal e verem o negócio como um negócio. Assim como as escolas particulares que atuam na área da educação e não deixam de ser um negócio. Penso que, nesse futuro
breve, ainda que mudanças aconteçam, não vai haver mais espaço para o amadorismo. E não estou me referindo ao tamanho
da estrutura física da empresa. Refiro-me à postura dos seus
gestores. Sua empresa pode ser pequena, familiar, mas as suas
atitudes precisam ser de um grande empresário ou empresária.”

“
Eu acredito que
seja o momento de
os CFCs se unirem,
mas precisam estar
munidos de muitos
dados e muita
informação.”
(Roberta Torres)
www.siprocfcmg.org.br

Revista_.out_19.indd 13

13

28/10/2019 23:48:14

POLÍTICA
Julyver Modesto apresenta elementos históricos na formação das autoescolas e reﬂete sobre a existência destas
O autor, que será palestrante do Congresso Mineiro de
CFCs, organizado pelo Siprocfc-MG, e acontecerá no dia 15 de
novembro, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (ver mais
sobre o assunto na página 19), enviou um artigo com exclusivida à Revista do Siprocfc-MG, no dia 21 de outubro de 2019,
intitulado “As autoescolas vão acabar...”. Nele, Julyver faz uma
análise profunda e apresenta elementos históricos em uma narrativa cronólogica sobre a existência das autoescolas e das Leis
e Resoluções que regem o tema. Muito bem amarrado, o extenso artigo pode ser conferido, na íntegra, no site www.siprocfcmg.org.br e também já se encontra em outros canais, como
o Portal do Trânsito . Abaixo, o trecho final e a conclusão do
especialista em trânsito:
“...Hoje, o PL (3.781/19), que tanto se fala sobre ‘extinção das
autoescolas’, está anexado a propostas antagônicas ao que se
pretendia e, pior, refém de uma tramitação que, ao que tudo
indica, não terá continuidade em um horizonte de curto prazo.
Para que ele tenha uma análise célere do parlamento, deveria ser desanexado do PL 8.085/14, para ser relatado separadamente, ou, então, anexado ao PL 3.267/19, que, atualmente, é o
que está com maior empenho da Câmara.
Não obstante essa constatação sobre a tramitação legislativa
atual, retomo o título deste texto para propor uma reﬂexão aos
meus leitores: existe uma possibilidade real de modificação do
processo de formação de condutores, com impacto direto no
segmento empresarial das autoescolas. Tal constatação não se
deve à premência com que o assunto será redesenhado na nossa legislação, mas à inevitável conformação do ser humano às
suas reais necessidades, que se modificam ao longo do tempo,
aliada à evolução tecnológica que nos induz a novas formas de
convivência social e experiências com o mundo que nos cerca.
Assim como ocorreu com as antigas escolas de datilografia,
com as lojas de venda e revelação de filme fotográfico, com as
locadoras de filmes em VHS, ou com as empresas de transmissão de mensagem via pager, é natural que a oferta de produtos
e serviços tenha que se adequar às novas tecnologias e à demanda existente.
Uma constatação simples: atualmente, tanto o desejo quanto a necessidade de se possuir uma CNH ou de ser proprietário
de um veículo automotor não têm a mesma intensidade, para

14
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“
“...Enquanto houver
o que se aprender,
haverá espaço para
atuação daquele
que se dispõe a
ensinar.”
(Julyver Modesto)
os indivíduos em geral, que de alguns anos atrás. Como será
quando for uma realidade ainda mais latente a presença de veículos autônomos nas vias públicas?
Nesse cenário de transformação, qual é o verdadeiro papel
das autoescolas? Alguém que deseja se habilitar busca exatamente o que ao procurar um CFC? É possível obter o mesmo
conjunto de informações e de habilidades sem passar pela entidade de formação? Qual é o interesse do Estado, antes de conceder a licença para conduzir a alguém, além de se certificar de
que ele está em condições de dirigir veículos, de maneira segura, na via pública? A qualidade de nossos motoristas melhorou
na mesma intensidade das mudanças normativas? O motorista de hoje, após passar por um CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES (com letras todas maiúsculas, dada a sua importância) sai mais preparado para dirigir com SEGURANÇA ou
tanto faz se ele aprendeu com o CFC ou com um amigo ou parente? Além de saber manusear os comandos do veículo, o que
mais ele deveria APRENDER? A FORMAÇÃO de condutores
começa somente com o CFC ou está intrinsicamente ligada à
FORMAÇÃO DO CIDADÃO? O objetivo principal de mudanças
no processo deve levar em consideração a desburocratização e
diminuição de custos (justificativas que têm sido utilizadas pelo
Poder Executivo Federal) ou aumento da SEGURANÇA?
Em minha opinião, as respostas a essas perguntas é que devem nortear, por parte do poder público, as eventuais mudanças no processo de formação de condutores e, por parte dos
profissionais do setor, a reformulação dos serviços oferecidos.
A autoescola pode até acabar, da maneira como a conhecemos hoje, mas, como em qualquer outra área do saber, enquanto houver o que se aprender, haverá espaço para atuação
daquele que se dispõe a ensinar.
(*texto editado)
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CRIE ESTRATÉGIAS E AUMENTE A RECEITA
DE SUA AUTOESCOLA
Já se planejou para divulgar as estratégias do seu CFC em
uma das datas mais comerciais do ano? Está chegando a Black Friday, data criada pelo comércio varejista dos Estados Unidos, mas que se espalhou pelo mundo e virou um tradicional
momento para gerar receita, inclusive para honrar o 13º dos
funcionários da sua autoescola. Este ano, a data promocional
acontece no dia 29 de novembro, última sexta-feira do mês.
Descontos, parcelamento sem juros, brindes. Entenda
qual a melhor estratégia para seu negócio, mas não deixe de
participar. Desde que o que estiver sendo oferecido seja realmente um diferencial, se comparado aos outros dias do ano,
para que sua empresa não perca credibilidade.
Muitos proprietários de CFCs têm receio de aplicar estratégias para vender neste dia, pois acreditam que a Black
Friday só dá certo para empresas grandes. Seja micro, pequeno ou grande, o seu negócio deve ser divulgado e promover
ofertas sempre será um grande chamariz.
O supervisor de marketing da Fecomércio MG, Everton Silva, dá dicas para aproveitar melhor o momento:
“Não engane o cliente: jamais ‘maquie’ as promoções,
atitude que só serve para manchar a reputação da empresa.
O ideal é aproveitar a Black Friday para oferecer descontos
imbatíveis, pelo menos em algum artigo da loja, e chamar a
atenção do público”.
Silva também completa: “Fidelize! Aproveite a data para
ativar os canais de comunicação e manter o cliente. Com informações mais precisas, e que permitem conhecer melhor
o perfil, os interesses e desejos das pessoas, é possível criar
campanhas com alto grau de proximidade para diversos públicos, estabelecendo um relacionamento mais direto e assertivo com o cliente.
Os consumidores brasileiros estão, cada vez mais, se acostumando a aproveitar a Black Friday.
Planeje suas estratégias e boas vendas!

www.siprocfcmg.org.br
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ENTREVISTA

ATUAL DIRETOR DO DETRAN-MG
FALA SOBRE SUA GESTÃO E DIZ QUE
ÓRGÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA OUVIR CFCS
A Revista do Siprocfc-MG conversou com o atual diretor-geral do Detran-MG, Dr. Kleyverson
Rezende. Pedimos a ele um balanço sobre a sua gestão, que se iniciou em janeiro deste ano, e
perguntamos algumas questões atuais e de interesse dos CFCs. Ao final, o delegado mandou
uma mensagem para os CFCs. Acompanhe!
Revista do Siprocfc-MG - Quais
ações e projetos estão sendo planejados para serem executados pelo Detran-MG no próximos meses?
Dr. Kleyverson - Estamos trabalhando
na modernização e na qualidade de serviço prestado à população. Para isso, está
em execução o novo Portal do Detran-MG
e a disponibilização de vários serviços no
MGApp, que trarão mais celeridade ao
atendimento do cidadão.
Também está em fase avançada a
implantação do CRLVe, que permitirá ao
usuário ter seu formulário CRLV no formato digital, como já acontece com a habilitação, via aplicativo de celular.
O sistema para implantação da nova
Placa de Identificação Veicular (PIV) também está adiantado, com possibilidade
de implantação ainda este ano.
Recentemente, implantamos, em Belo
Horizonte, o sistema de vistoria de identificação veicular eletrônica, que garante
um processo seguro, controlado e diminui a possibilidade de fraudes. O sistema
deverá ser implantado nas cidades do interior gradativamente.
Revista do Siprocfc-MG - Especificamente para o setor de habilitação há
alguma novidade?
Dr. Kleyverson - A Divisão de Habilitação está empenhada em alguns projetos
16
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que serão muito importantes para os condutores e para os candidatos à CNH. Posso citar a prova de legislação em Libras
com gravação de 150 questões em vídeo
para montagem de diferentes provas;
implementação do videomonitoramento
nas fases de exames para obtenção da
CNH; reconhecimento biométrico facial
do condutor com validação via Renach
Web, visando maior segurança no processo de habilitação. Também está em
andamento o processo de credenciamento para CFCs e Clínicas Médicas.

Dr. Kleyverson - Os CFCs têm um papel extremamente importante na educação de trânsito, que vai muito além de
mostrar ao candidato como ser aprovado
nos testes de legislação e prática.
Os CFCs são instituições de ensino
que devem disseminar o conhecimento
e respeito às leis de trânsito, sendo fundamental na formação do cidadão condutor. Como responsáveis por garantir a
qualidade da formação do condutor, os
profissionais que atuam nos CFCs devem
ser referência por meio dos serviços prestados para todos os envolvidos no trânRevista do Siprocfc-MG - Qual o ba- sito, sejam dos condutores, pedestres,
lanço o senhor faz de sua gestão desde ciclistas e passageiros.
o início dos trabalhos?
Revista do Siprocfc-MG - O Detran
Dr. Kleyverson - Estamos trabalhando
para continuar atendendo bem ao públi- -MG tem algum posicionamento sobre
co e aos nossos parceiros credenciados, o PL 3267/19, proposto pelo presidenalém de realizar com eficácia e eficiência te Bolsonaro, e que prevê uma série de
a função de Polícia Judiciária e promover mudanças no CTB?
Dr. Kleyverson - Entendemos que é
a segurança viária.
Nesses meses de gestão buscamos in- necessário aguardar os estudos técnicos
tensificar ações que possibilitaram a des- que o Denatran ficou de apresentar, asburocratização dos processos, descen- sim como os debates que estão acontetralização de atividades e promoção de cendo desde a semana passada em audiações que potencializaram a receita do ências públicas e a tramitação na Câmara
Estado, garantindo, sobretudo, a excelên- dos Deputados e Senado.
cia na prestação de serviços à população.
Revista do Siprocfc-MG - Existe alRevista do Siprocfc-MG - Como o se- gum projeto para ampliação da implannhor enxerga o segmento das autoescolas? tação de provas eletrônicas no Estado?
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Delegado-Geral Dr. Kleyverson Rezende, Diretor do Detran-MG (Foto: Detran-MG/Divulgação)

Dr. Kleyverson - O sistema de provas,
que contempla a prova eletrônica de legislação e de reciclagem via Web, já é
utilizado na Capital desde 2016 e está
apto, desde então, a ser difundido para o
interior. O Detran-MG, considerando que
essa modalidade de prova traz mais agilidade e segurança para o processo de formação de condutores, desde o início do
projeto, vislumbrou a sua ampliação para
o interior e, para tanto, vem contando
com a colaboração dos governos municipais e estadual. Trata-se de um sistema
que pode ser facilmente instalado nos locais que possuem capacidade estrutural
e operacional.
O serviço, implantado inicialmente na
UAI do Barro Preto, aos poucos foi difundido e instalado nas demais UAIs da Capital e da Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), bem como na sede do
Detran-MG. Posteriormente, a difusão direcionou-se para o interior.
No tocante às Delegacias da Polícia
Civil de Minas Gerais do interior ou Ciretrans, quando estas demandam a prova
eletrônica e disponibilizam para o Detran-MG uma sala com computadores, o
sistema é implantado. As UAIs, à medida
em que são criadas no interior e recebem
a demanda de prova eletrônica, também
estão disponibilizando o serviço para o
cidadão.

Revista do Siprocfc-MG - Especificamente sobre o interior, há alguma
previsão de os exames de direção veicular acontecerem no período diurno?
Porque atualmente acontecem, em sua
grande parte, no período noturno.
Dr. Kleyverson - As Comissões Examinadoras, compostas por servidores
efetivos da Polícia Civil de Minas Gerais
(PCMG), em observância ao disposto no
art. 4º da Portaria 157/18, que disciplina
a Banca Examinadora do Detran-MG com
fundamento nas demais normas estaduais que tratam do tema, devem funcionar
após o horário normal do expediente, em
finais de semana, feriados ou declarados
como ponto facultativo.
Excepcionalmente, e mediante compensação de horários, poderá a banca
funcionar durante o dia.
Na Capital, a Comissão Examinadora
é composta por dezenas de membros
que laboram no plantão e que, em razão
disso, podem ser escalados para atuarem
nos exames de direção que acontecem
de dia. No entanto, a realidade do interior do Estado é diferente. As Comissões
Examinadoras do interior costumam ser
compostas por policiais civis apenas do
expediente, o que inviabiliza a realização
de exames no período diurno. A realidade de cada localidade é estudada pelo
coordenador da Comissão Examinadora.

Revista do Siprocfc-MG - Qual
mensagem o senhor deixa para os
CFCs mineiros?
Dr. Kleyverson - Os CFCs sempre
foram parceiros do Detran-MG. Esperamos que essa parceria continue
e estamos dispostos a trabalhar para
isso, propondo soluções e inovações
nas atividades que desempenhamos.
Desejamos que essa parceria evolua
e fortaleça cotidianamente. Para isso,
o Detran-MG está sempre disponível
para ouvir, dialogar e buscar respostas
para as demandas apresentadas por
seus parceiros.

Delegado-Geral Kleyverson Rezende,
Diretor do Detran-MG
Iniciou a carreira como Carcereiro na 4°
Delegacia de Betim/MG em 1997;
No ano de 1997 conclui o curso de formação para Detetive atuando no Departamento de Investigação em 1998;
Como Detetive atuou na Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente de 1998 a 2005;
Concluiu o Curso de Agente da Polícia
Federal em 2005;
Iniciou a carreira como Delegado da Polícia
Civil de Minas Gerais de 2006 a 2008 no
Departamento de Operações Especiais;
Delegado do Departamento de Investigação de Homicídios e de Proteção à Pessoa
de 2008 a 2013;
Delegado Regional de Betim/MG de 2013
a 2015;
Chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico de 2016 a 2018;
Chefe do 2° Departamento de Polícia Civil
de Minas Gerais em 2017;
Chefe do 1° Departamento de Polícia Civil
de Minas Gerais em 2018;
Em 2018 assumiu a Superintendência de
Informações e Inteligência Policial;
Atualmente Diretor do Departamento de
Trânsito de Minas Gerais em 2019.
Coordenador da disciplina da área de
Trânsito nos Cursos de Formação da Academia de Polícia de Minas Gerais.
Atua como professor na Academia de
Polícia Civil de Minas Gerais nas disciplinas: Teoria e prática do Inquérito Policial e
Investigação Policial.
www.siprocfcmg.org.br
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PARCERIA QUE SÓ
O ICETRAN FAZ!
CFC’s Parceiros do Icetran podem
oferecer todos os nossos cursos

RECICLAGEM PARA
CONDUTORES INFRATORES

CURSO DE FORMAÇÃO
PARA TAXISTA

ATUALIZAÇÃO PARA
RENOVAÇÃO DA CNH

100% online

100% online

100% online

CONDUTORES DE
APLICATIVOS (CONDUAPP)

FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
PARA MOTOTAXISTAS

FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
PARA MOTOFRETISTAS

100% online

Semipresencial

Semipresencial

LIGUE E VEJA
COMO FUNCIONA
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0800 006 9090

www.icetran.org.br/Parceria
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EVENTO

CONGRESSO MINEIRO DE CFCS:
SIPROCFC-MG REALIZA MAIOR EVENTO
DA CATEGORIA NO ESTADO
O Siprocfc-MG realiza mais um grande
evento para a categoria: o Congresso Mineiro de Centros de Formação de Condutores CFCs. Com um novo formato e mais
didático, o maior encontro da categoria
no Estado visa reunir empresários e profissionais do trânsito.
Sexta-feira, 15 de novembro de 2019,
feriado, foi o dia escolhido para a realizalção do evento. A partir das 8h, toda a
diretoria do Siprocfc-MG espera receber,
no Auditório Ouro Preto do Sesc Venda
Nova, em Belo Horizonte, os proprietários
de CFCs, especialistas em trânsito, profissionais e autoridades da área. As inscrições podem ser feitas ao preencher o
formulário no site www.siprocfcmg.org.br

até o dia 08 de novembro de 2019.
Para os CFCs associados ao Sindicato
a inscrição é gratuita (com direito a levar
um acompanhante), mediante entrega, no
ato do credenciamento no evento, de um
pacote de fraldas e um litro de leite, que
serão direcionados a entidades carentes.
Para os CFCs não associados a inscrição tem o valor de R$ 150 (acompanhante
tem desconto de 50% na inscrição).
Em caso de dúvidas ou dificuldades
para preenchimento do formulário, entre em contato com o Siprocfc-MG: (31)
2555-6160 ou (31) 2555-6161 ou pelo
email comunicacao@siprocfcmg.org.br. As
vagas são limitadas.
“A cada ano esperamos surpeender e su-

perar as expectativas na realização do evento
anual do Sindicato, que está maior e mais didático.”, explica o presidente do Siprocfc-MG,
Alessandro Dias. Para ele, o momento atual
requer muito debate e informação para que
os CFCs possam transformar as dificuldades
em oportunidades. “As empresas precisam
se profissionalizar e encarar o negócio como
negócio. O Sindicato tem dado todo o suporte para que ninguém fique prejudicado.
Sistema de gestão e controle, palestras, cursos. Os CFCs associados, principalmente, sabem que podem contar conosco. É um tempo de crise, em que precisamos modernizar
as empresas, sair da mesmice e transformar
as dificuldades em oportunidade”, finalizou.
Participe do Congresso e se atualize!

www.siprocfcmg.org.br
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Conheça o Sistema e-PRÁTIKA do GRUPO CRIAR
O e-PRÁTIKA é um sistema eletrônico de acompanhamento das aulas práticas de direção ministradas aos Candidatos pretendentes à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
ou mudança de categoria de acordo com a Portaria DENATRAN
Nº 238, de 31/12/2014.
O e-PRÁTIKA foi desenvolvido entre os anos de 2011 e 2013, no Estado de Minas Gerais a
princípio para fazer a Prova Prática Eletrônica.
Este sistema teve, na sua construção, a colaboração de diversos CFCs mineiros!

Confira as vantagens do Sistema e-PRÁTIKA:
mais completo sistema administrativo e
didático onde o CFC pode definir o conteúdo programático de cada Aluno, acompanhar sua evolução, verificar suas dificuldades,
monitorar seu desempenho, acompanhar as
infrações cometidas, acompanhar os trajetos
escolhidos pelo Instrutor, distância percorrida e demonstrar ao Aluno todo seu processo
de aprendizado;
o Candidato/Condutor e o Instrutor são identificados através da foto e biometria dactiloscópica, no início e final das aulas;

único sistema com opção de duas câmeras
(frontal externo e interior), que além de
mostrar a presença de Aluno e Instrutor no
veículo, mostra uma imagem por onde o veículo está passando;
sistema modular de acordo com a necessidade dos órgãos responsáveis pela gestão dos
processos pertinentes à legislação de trânsito;
monitoramento de aulas nas categorias duas,
quatro ou mais rodas.

todas as aulas são monitoradas, através de
fotos do Aluno e Instrutor em momentos
aleatórios;
o sistema permite que seja feito o acompanhamento pelo órgão de trânsito e também
o gerenciamento pelo CFC de todas as aulas
práticas ministradas, pois as informações
poderão ser consultadas a qualquer momento e contribuirão para a evolução do processo
de aprendizagem;
através do dispositivo GPS as aulas ministradas apresentam registro automático de trajeto e distância percorrida;
o sistema permite que, também, sejam feitas
anotações automáticas, através de telemetria, de eventos durante a aula, tais como utilização do cinto de segurança, acionamento
de pedais e comandos (setas e freio de mão);
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Entre em contato com o nosso
Departamento Comercial

0800-941-6070
www.grupocriar.com.br

28/10/2019 23:48:48

