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Nova diretoria,
grandes desafios
Após vencer a eleição com mais de 60%
dos votos válidos, a nova diretoria já está
trabalhando para trazer benefícios aos
associados.
Os desafios são grandes, mas a equipe que
compõe a nova gestão do SIPROCFC-MG não
está medindo esforços para mudar os rumos
da associação.
Leia mais nas página 4 e 5

O tão sonhado reajuste
A partir do dia 1° de janeiro de 2006, todos os CFCs do
Estado deverão praticar nova tabela de preços para hora/aula
teórico-técnico e de prática de direção veicular. A portaria n°
91.019/2005 foi publicada pelo Detran-MG no Diário Oficial
Minas Gerais do último dia 16 de dezembro de 2005 e fixa o tão
almejado reajuste para a tabela de preços para hora/aula.
Leia mais na página 3

Confira
nesta
edição
Website do SIPROCFCMG será modernizado e
contará com novos
recursos que vão
melhorar a comunicação
entre associados e
sindicato.
PÁGINA 3

Avalie a qualidade do
seu sono em teste
preparado por um
médico especialista no
assunto.
PÁGINA 7
Serviço de assessoria
jurídica especializada já
está sendo oferecido
para os associados do
SIPROCFC-MG
PÁGINA 8
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Sindicato dos
proprietários de Centros de
Formação de Condutores de
Minas Gerais (SIPROCFC-MG)
Carta Sindical M.T.
46000.002558/97 de 04/02/98
O sindicato é o único órgão oficial da
categoria no Estado de Minas Gerais
SEDE ADMINISTRATIVA
Rua Bernardo Guimarães, 1483
Lourdes 30140-081  Belo
Horizonte  MG
Telefax: (31) 3271-6160
e-mail:
siprocfc@terra.com.br
site:
www.siprocfcmg.com.br
DIRETORIA
Presidente:
Rodrigo Fabiano da Silva
Vice-presidente:
Rosa Maria de Magalhães
1° Secretário:
Eduardo Parreiras
2° Secretário:
Édio Moreira
1° Tesoureiro:
Renata Lanza Japolino
2° Tesoureiro:
Robson Soares de Oliveira
CONSELHO FISCAL:
Presidente: Sérgio Augusto de
Carvalho - Roberto Pinto
Raimondi - Afonso Alves de
Oliveira. Suplentes: Genival
Cândido - Joaquim Valois dos
Santos - Eduardo de Souza
Oliveira
Assessoria de Comunicação
Jornalista Responsável
Rômulo Duque Estrada
Tiragem:
2.000 exemplares
Os interessados em participar do
jornal com sugestões de temas,
pesquisas, artigos ou entrevistas,
bem como anunciar nas próximas
edições, podem enviar e-mail para
siprocfc@terra.com.br ou entrar
em contato pelo telefone (31)
3271-6160. Agradecemos
antecipadamente sua participação.

Palavra do Presidente
Vida
Nova em
n o s s o
s i n d i c a t o,
bons ventos
sopram para
n o s s a
categoria.
É com grande alegria e
otimismo que aguardamos a chegada
de 2006, ano em que depositamos
grande esperança e confiança, para
uma nova vida em nossos CFCs.
Alegria por ter à frente de
nossa associação uma Diretoria
comprometida com a nossa classe e
composta
por
verdadeiros
proprietários de CFCs, que sabem
das dificuldades vivenciadas no dia a
dia e portanto prontos para a difícil
e árdua tarefa de representar a nossa
categoria.
Otimista porque o nosso
segmento através do Detran-MG
vem ao longo dos últimos meses
passando por uma verdadeira
revolução de costumes, o que
converge com as metas de trabalho
da atual Diretoria do SIPROCFC-

MG.

A Certificação Digital, a
organização da Seção de Supervisão
do Controle da Aprendizagem e o
Tabelamento de Preços, são apenas
o início desta revolução, que esta em
curso. Ainda virão o Sistema
Biométrico, a prova de legislação
eletrônica, a nova regulamentação
para o funcionamento dos CFCs e
outras.
Mas nada disso terá valido a
pena se os CFCs mineiros não
fizerem sua parte, mudando hábitos
arraigados e posturas retrógradas, que
só fazem com que sejamos
menosprezados pela sociedade que
até então, nos vêem como um entrave
para a tão sonhada habilitação.
Precisamos estar preparados
para essas mudanças, o Detran-MG
vem fazendo a sua parte, ao se
informatizar por completo e nos dar
a oportunidade de realizá-la com
calma e sem atropelos, implantado o
novo sistema de forma graduada.
Agora, cabe a nós
proprietários e colaboradores dos
CFCs investir em qualidade de

ensino, educação para o trânsito,
atualização e inovação na área
didático-pedagógica, na estrutura
física de nossas sedes e acima de
tudo no respeito às famílias e
cidadãos que confiam em nossos
serviços.
Espero contar com a
participação de todos neste momento
de bons fluídos e juntos
conquistarmos vitórias expressivas,
que tragam benefícios concretos para
nossa categoria, a participação é de
fundamental importância, já que
temos um longo caminho de lutas
pela frente e não podemos ser
omissos em assuntos pertinentes ao
nosso segmento.
Aproveitando a virada de ano,
época de fazermos um balanço de
nossas vidas, de planejarmos o ano
vindouro, peço a todos que
coloquem entre suas prioridades uma
maior participação em nossa
associação, para que tenhamos um
ano de grandes vitórias.
Desejo a todos um ano de
grandes realizações, prosperidade,
saúde e que Deus ilumine os nossos
locais de trabalho e lares.

Nova diretoria do SIPROCFC-MG é eleita com mais
60% dos votos

O

Sindicato dos
proprietários de
Centros
de
For mação de Condutores de
Minas Gerais (SIPROCFC-MG)
em cumprimento aos artigos 39
a 66 de seu Estatuto realizou,
no dia 19 de novembro de 2005,
eleições para escolha de sua
diretoria.
O processo eletivo se deu
por votação direta. A urna ficou a
disposição dos associados na sede
administrativa do sindicato
durante o período das 8h00 às
17h00. Todos os associados
inscritos tiveram direito a voto,
sendo necessário apenas a

apresentação do contrato social e
da carteira de identidade para
participar do pleito.
A participação dos
associados foi significativa e os
votantes puderam escolher entre
duas chapas. A chapa Renovação
= Integração, presidida por João
Batista Braga do CFC Barroca, e
a chapa Pró-CFC encabeçada por
Rodrigo Fabiano da Silva do CFC
Podium.
Apuração
No mesmo dia, ao final das
votações, foi realizada a apuração.
Com quase 70% dos votos
válidos, a chapa Pró-CFC, venceu

o pleito. A nova diretoria
coordenará o SIPROCFC-MG no
triênio de 20/11/2005 a 20/11/
2008.
As atividades da nova
gestão foram iniciados logo em
seguida, no dia 21 de novembro,
com o compromisso de trabalhar
para trazer novidades e benefícios
a todos os associados.
Leia mais nas páginas 4 e 5
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Site Moderno

O

Sindicato dos
proprietários de
Centro de For mação de
Condutores de Minas Gerais
(SIPROCFC-MG), seguindo as
diretrizes do plano de trabalho
apresentado pela nova diretoria,
fechou parceria com a empresa
Constr usite Brasil para a
modernização de seu website.
O objetivo principal é
transfor mar o site em um
mecanismo
eficaz
de
comunicação
entre
o
SIPROCFC-MG e seus
associados.
Além de novo visual, o
portal vai contar com novos
recursos disponível a todos os
associados, como a impressão de
boleta bancária via internet e,
também, um campo para
atualização de dados on-line.
A informação em tempo
real também será priorizada. Os
associados receberão as
principais notícias do sindicato e
do setor através de um Boletim
Eletrônico permitindo a
integração e agilidade na troca de
informação.
A previsão é que o novo
site entre em funcionamento a
partir do dia 20 de Janeiro de
2006. Com a modernização o
endereço na internet também
será
alterado
para
www.siprocfcmg.org.br

Detran-MG concede reajuste para hora/aula

D

epois de anos de
luta
do
SIPROCFC-MG,
o Departamento de Trânsito de
Minas Gerais (Detran-MG)
publicou no Diário Oficial Minas
Gerais do último dia 16 de
dezembro de 2005, a portaria n°
91.019/2005 que fixa o tão
almejado reajuste para a tabela de
preços para hora/aula teóricotécnico e de prática de direção
veicular abrangendo todas as
categorias.
Os preços vigentes, até então,
se baseavam em tabela de 18 de
março de 1999, já bastante
defasada. O reajuste de preços
vem em boa hora visto que a
qualidade dos serviços a cada ano
se deteriorava e a concorrência
predatória reinava em nosso

hora/aula para evitar a sonegação
de impostos e conseqüentemente
a concorrência desleal e a má
qualidade dos serviços prestados.
O SIPROCFC-MG se
coloca a disposição para parcerias
que contribuam para o
fortalecimento dos
CFCs, que visem um
R$ 3,70 (três reais e setenta
centavos)
trânsito mais seguro e
R$ 20,00 (vinte reais)
que priorize a vida.
Aproveitamos o ensejo
R$ 20,00 (vinte reais)
para agradecer a
R$ 25,00 (vinte e cinco reais)
sensibilidade do Dr.
R$ 49,00 (quarenta e nove reais)
Eduardo Betti Menezes,
R$ 50,00 (cinquenta reais)
Diretor Geral do
Detran-MG para com os
R$ 60,00 (sessenta reais)
pleitos da categoria.

segmento, afirma o presidente
do SIPROCFC-MG Rodrigo
Fabiano da Silva.
Confira como ficam os
novos valores que deverão ser
praticados a partir do dia 1° de
janeiro de 2006 em todo o Estado.
Hora/aula teórico-técnico
Categoria AAC (Ciclomotor)
Categoria A
Categoria B
Categoria C
Categoria D
Categoria E

Os CFCs devem ficar
atentos
a
emissão
do
comprovante de pagamento das

Serviço Gratuito

A

nova diretoria do
SIPROCFC-MG está
trabalhando para oferecer novos
serviços gratuitos aos associados.
Já está disponível na sede
administrativa do sindicato, um
computador com acesso a internet
banda larga.

O terminal atenderá tanto
os associados do interior, que se
deslocam até a capital e poderão
acessar a internet permitindo
agilizar o andamento de processos
que podem ser resolvidos pela
rede, quanto os de Belo Horizonte
e região metropolitana já que não

D

precisarão se locomover até seu
CFC caso haja a necessidade de
acessar a internet quando
estiverem próximos ao sindicato.

Certificado em Papel

esde o dia 25 de
setembro de 2005 o
Detran-MG só está aceitando os
Certificados de Conclusão dos
Cursos de Formação de Condutores
através da Certificação Digital. A
medida tem por objetivo garantir
mais segurança na troca de
mensagens pela internet entre os
CFCs e o Detran-MG.
Mesmo assim, os alunos têm

o direito de solicitar os Certificados
em papel. Por este motivo, o
SIPROCFC-MG
continua
fornecendo os Certificados em papel
para os CFCs e inclusive os despacha,
via Correio, para todo o Estado. Os
interessados em adquiri-los devem
entrar em contato pelo telefone (31)
3271-6160.
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Nova diretoria do SIPROCFC-MG apresenta metas de trabalho

I

ntegrar o setor. Esta é

a principal meta de

gestão da nova diretoria
do SIPROCFC-MG, eleita no último
dia 19 de novembro de 2005 com
mais de 60% dos votos válidos. A 4ª
gestão tomou posse no dia 21 de
novembro, na sede administrativa do
sindicato e será presidida por
Rodrigo Fabiano da Silva do CFC
Podium. Em entrevista ao
Informativo PRÓ-TRÂNSITO,
Rodrigo destacou que o trabalho a
ser desenvolvido pela equipe que
compõe a nova diretoria vai além das
metas de campanha. Não
montamos uma chapa para eleição.
Montamos um projeto de gestão para
o sindicato. Nossa meta de campanha
já foi incorporada a nossa gestão,
r e s s a l t a.
Todos os membros da nova
diretoria possuem conhecimento e
experiência profunda sobre os
assuntos relacionados as rotinas dos
CFCs. Como lembra o presidente,
todos são proprietários de CFC e
estão aptos a trabalhar em prol de um
sindicato participativo e que agregue
conhecimento a todos. Temos a
certeza que não seremos uma
diretoria ausente. Todos conhecem
bastante as rotinas dos CFCs. Sabem
identificar e apontar as facilidades e
também as dificuldades. Todos têm
por objetivo colaborar de alguma
forma afirma. [Conheça a nova
diretoria do SIPROCFC-MG na
página 5]
Outra meta que está em
primeiro plano é ouvir o setor. Para
tanto, estão sendo implementadas
ações voltadas a comunicação como
a reformulação do jornal informativo,
a modernização do site e o
atendimento regionalizado aos CFCs,
com linhas telefônicas exclusivas para
capital, região metropolitana e
interior.
Algumas propostas planejadas
para serem desenvolvidas nos
primeiros 100 dias de gestão já estão
em funcionamento como a colocação
de um terminal de informática a

disposição do associado e
disponibilização de departamento
jurídico com qualidade e capacidade.
Regionais
A criação de regionais no
interior também está na pauta do dia.
A idéia é criar aproximadamente 10
regionais espalhadas pelo Estado
(Centro oeste, Jequitinhonha,
Noroeste, Norte, Rio Doce, Sul de
minas, Triângulo, Vale do Aço, Zona
da Mata e Região metropolitana de
Belo Horizonte).
Com esta medida, a
participação dos associados na gestão
da nova diretoria será ampliada. Cada
regional terá um diretor.. O cargo
será de confiança da presidência,
como lembra Rodrigo Fabiano. Se
considerarmos que a pessoa não está
atuando adequadamente teremos a
liberdade de trocá-la.
Os trabalhos de regionalização
serão iniciados com a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) que em
2006 será negociada em sintonia com
as lideranças regionais. De acordo
com o presidente do SIPROCFCMG, as regionais irão criar uma via
de mão dupla. Queremos que o
sindicato vá até o associado e não só
o associado venha ao sindicato. É
muito mais fácil levar duas pessoas
de Belo Horizonte para qualquer
parte do Estado do que trazer 20 ou
30 pessoas até nós, completa.
Articulação
De acordo com o presidente,
existem aspectos de articulação
política que também serão
negociados como, por exemplo, a
implementação de estacionamento
regulamentado para carros de autoescola e redução de impostos como
o IPI (Imposto sobre produtos
Industrializados), ICMS (Imposto
Sobre Circulação de Mercadoria e
Prestação de Serviços) e IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores). Nestes
casos envolvemos questões que vão
além dos limites administrativos do
sindicato. Isso envolve alteração em

leis, lembra Rodrigo Fabiano,
ressaltando que a nova diretoria não
medirá esforços no sentido de
trabalharem suas articulações nas
Câmaras Municipais, na Assembléia
Legislativa e também no Congresso
Nacional.

condutores. A visão dele como
motorista deve ser formada quando
criança ainda diz.
A expectativa é que estes
cursos gerem impacto na imagem
que muitas pessoas têm em relação
aos CFCs.

Membros da nova diretoria do SIPROCFC-MG

Sociedade
A nova gestão pretende
trabalhar, ainda, para alcançar
credibilidade e respeito perante a
sociedade. Queremos implantar
projetos em parceria com entidades
que fazem parte do sistema nacional
de trânsito; desenvolver campanhas
educativas durante os feriados
prolongados; campanhas para evitar
acidentes de moto como as do cerol,
por exemplo, lembra Rodrigo.
As atividades com os futuros
motoristas também será essencial
para o cumprimento desta meta. Para
tanto,
serão
desenvolvidas
campanhas educativas em conjunto
com escolas de ensino infantil e
ensino fundamental. De acordo com
Rodrigo Fabiano, o trabalho com os
adultos não será esquecido mas o
foco será voltada às crianças e
adolescentes. O trânsito só vai
melhorar se dermos treinamento a
aqueles que serão os futuros

Precisamos implantar a idéia
de Centro de Formação de
Condutores como um Centro de
Educação para o Trânsito. Muitas
pessoas consideram o CFC como um
entrave para a liberdade de dirigir. São
poucas as pessoas que têm a visão
do CFC como um formador de
condutor, lembra o presidente.
Capacitação
O compromisso com a
educação também não será deixado
de lado. Desenvolver cursos e
seminários para manter atualizados
não só os proprietários de CFC mas
também os funcionários como
recepcionistas, instrutores, diretores
de ensino é uma das mais
importantes metas fixadas pela nova
gestão. Com a criação das regionais,
os cursos não serão centralizados na
capital e possibilitarão a capacitação
de um maior número de pessoas.
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Diretores e conselheiros do SIPROCFC-MG para o triênio 2005/2008

Rodrigo Fabiano da Silva - Presidente
CFC Podium - Belo Horizonte
Atua no mercado a 15 anos

Eduardo Parreiras - 1° Secretário
CFC Cidade - Belo Horizonte
Atua no mercado desde 1994

Rosa Maria de Magalhães - Vice-Presidente
CFC Dinâmica - Belo Horizonte
Atua no mercado desde 1981

Édio Moreira - 2° Secretário
CFC Rede Sophia - Mariana
Possui 20 anos de experiência de mercado

Renata Lanza Japolino - 1° Tesoureiro
CFC Japolino - Belo Horizonte
Possui experiência de 8 anos de mercado

Robson Soares de Oliveira - 2° Tesoureiro
CFC Almada - Belo Horizonte
Atua no mercado a 20 anos

Sérgio Augusto de Carvalho - Presidente Conselho
Fiscal
CFC São Cristovão - Pouso Alegre
Atua desde 1995

Roberto Pinto Raimondi - Conselheiro Fiscal
CFC Pura Habilidade - Ponte Nova
Atua no mercado desde 1987

Afonso Alves de Oliveira - Conselheiro Fiscal
CFC Capital - Belo Horizonte
Possui 13 anos de experiência

Genival Cândido - 1° Suplente Conselho Fiscal
CFC AG - Santa Luzia
Atua desde 1999 no mercado

Joaquim Valois dos Santos - 2° Suplente Conselho Fiscal
CFC Central - Ibirité
Atua a 9 anos no mercado

Eduardo Souza Oliveira - 3° Suplente Conselho Fiscal
CFC Cecília Belina - Belo Horizonte
Atua a 2 anos no mercado
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Má qualidade do sono e índices de acidente de trânsito
ESPECIALISTA REVELA QUE GRANDE PARTE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO ESTÃO LIGADOS A
DISTÚRBIOS DO SONO.

S

e alguém da sua
família ou amigo
reclamou que você é
um roncador daqueles, cuidado
pois o problema pode ser mais
sério do que você imagina. Nem
sempre o ronco é apenas um
barulho incômodo para quem
dorme ao seu lado. Ele pode ser
um sinal de má qualidade de seu
sono. Isso quer dizer que a
manutenção do estado físico e
mental de seu organismo pode
não estar funcionado muito bem.
A vida moderna apresenta
certos fatores que perturbam a
dinâmica do sono, como
depressão, ansiedade, abuso de
álcool e drogas, maus hábitos
alimentares e também problemas
Polissonografia
A polissonografia é um
método para avaliação do sono
que leva em conta três parâmetros
mínimos: eletrencefalograma, o
eletro-oculograma
e
o
eletromiograma sub-mentoniano.
O registro de parâmetros
acessórios como o fluxo aéreo
nasal, o esforço respiratório, o

de saúde como a apinéia (pausa
respiratória) e o famoso ronco.
A falta de uma boa noite de
sono também tem refletido
consideravelmente nas causas dos
acidentes de trânsito. De acordo
com estudo da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) do
Ministério da Saúde, os acidentes
de trânsito provocaram, em 2001,
a morte de 30.527 pessoas nas
ruas e estradas do país.
Especialistas calculam que cerca
de 32% do total desses acidentes
tenha ligação direta com algum
tipo de distúrbio do sono.
De acordo com o médico
psiquiatra especialista em sono
Dirceu Valadares, grande parte da
população dos grandes centros
sofre de algum transtorno
relacionado ao sono o que acaba
refletindo no índice de acidentes
de trânsito. Cerca de 10% da
população de um grande centro
como Belo Horizonte sofre de
insônia crônica, um mal bastante
comum. Estas pessoas se queixam
de seu sono pelo menos três vezes
na semana durante ao menos três
semanas seguidas. O sono dessas
pessoas não é reparador e nem
restaurador do organismo.

Pessoas que sofrem deste mal
aumentam em 250% o risco de se
envolverem em acidentes de
trânsito, afirma.
O médico ressalta que a
falta de informação sobre o tema
dificulta o entendimento do
problema pela sociedade. O
sono está ligado a tudo. É o
principal indicador de qualidade
de vida. Os motoristas e as suas
famílias devem ser sensibilizados
para que se tornem mais
conscientes
dos
fatores
responsáveis pela fadiga no
trânsito. Muitas pessoas morrem
sem saber que dormiram.,
argumenta.

eletrocardiograma, entre outros,
também são realizados conforme
o objetivo do estudo.
A polissonografia é
realizada em um laboratório de
sono. O paciente dormi com
sensores fixados no corpo que
permitem o registro do sono sem
limitar os movimentos.

Pupilometria

Obrigatoriedade
O Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) estuda a
possibilidade
de
tornar
obrigatório o exame de
polissonografia, que avalia os
problemas de sono, para os
motoristas
profissionais,
portadores da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) nas
categorias C, D e E. Valadares
considera o método da
polissonografia caro e aponta
outras
soluções.
A

A pupilometria utiliza uma
máscara escura e a emissão de
raios infravermelhos para
estimular a alteração do estado
normal da pupila. Se o paciente
tem sonolência excessiva a pupila
fica oscilando. Todas as alterações
são filmadas para serem avaliadas
por um especialista. Caso seja

polissonografia é um método
complexo e caro. Nem sempre
com uma única seção se consegue
diagnosticar um problema. Ela
não deve ser descartada mas
primeiro eu apontaria outros
métodos como a pupilometria que
é mais rápido e mais barato,
completa.
Fadiga
Para evitar envolvimento
em acidentes por causa do sono é
importante ficar atento aos sinais
de fadiga, como lembra Dirceu
Valadares. Bocejar de forma
contínua; sentir os olhos pesarem
ou fecharem frequentemente; ter
o olhar fixo, com dificuldade de
manter os movimentos normais
dos olhos; ter a cabeça caindo de
sono; perceber que o carro está
fora de controle; perder a noção
de localização, ao não se lembrar
por onde acabou de passar.
Qualquer destes sintomas podem
indicar cansaço. Neste caso, o
melhor a se fazer é parar em local
seguro, dormir de 15 a 20 minutos
e tomar um café completa.

apresentada alguma variação a
polissonografia é prescrita pelo
especialista para confirmação do
diagnóstico preliminar obtido
com a pupilometria.
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Teste a qualidade de seu sono
O informativo PRÓ-TRÂNSITO em parceria com o médico psiquiatra
especialista em sono Dirceu Valadares preparou um teste para você conferir o
risco de se envolver em acidentes devido a sonolência excessiva. O teste é conhecido
como Epworth e é bem simples de ser realizado.
Utilize a escala apresentada a seguir para escolher um número mais
apropriado a cada situação. Para cada pergunta marque apenas uma opção: nenhuma,
pequena, moderada ou alta. Cada resposta tem uma pontuação correspondente.
0 = Nenhuma chance de cochilar
2 = moderada chance de cochilar
1= Pequena Chance de Cochilar
3 = alta chance de cochilar
Situação

Qual a chance de você cochilar?
Nenhuma
(nunca)

Pequena
(raramente)

Moderada
(às vezes)

Alta
(Sempre)

1  Sentado Lendo

0( )

1( )

2( )

3( )

2 Assistindo TV

0( )

1( )

2( )

3( )

3  Sentado em lugar
público (ex.: igreja,
sala de espera, cinema )

0( )

1( )

2( )

3( )

0( )

1( )

2( )

3( )

0( )

1( )

2( )

3( )

0( )

1( )

2( )

3( )

7  Sentado calmamente
após o almoço sem álcool

0( )

1( )

2( )

3( )

8  Imagine-se dirigindo
um carro, enquanto pára
por alguns minutos ao
pegar trânsito intenso

0( )

1( )

2( )

3( )

4  Como passageiro de
trem, carro ou ônibus,
andando uma hora sem
parar
5  Deitando-se para
descansar à tarde, quando
as circuntâncias permitem
6  Sentado e conversando
com alguém

TOTAL DE PONTOS

Agora some o total de pontos das oito perguntas. A sonolência excessiva
diurna é caracterizada por pontuação maior ou igual a 10. Neste caso você deve
procurar um especialista para orientação.

Você Sabia ?

A

solicitação de Certidão
de Nada Consta da
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) pode ser feita gratuitamente
pelo site do Detran-MG. A certidão
é exigida em caso de mudança de
categoria e também para a emissão
do Registro Inicial de instrutor. Para
ter acesso gratuito a declaração basta

acessar
o
site
www.detrannet.mg.gov.br, clicar no
menu HABILITAÇÃO e em seguida
no tópico Consulta Pontuação. Para
finalizar basta digitar o número da
CNH e clicar em Pesquisar. O
documento obtido pela internet tem
a mesma validade da declaração
emitida na sede do Detran-MG.

Contribuição Sindical 2006
A data limite para o
recolhimento da Contribuição
Sindical (Artigo 578 e seguintes da
Consolidação das Leis do Trabalho
CLT) está se aproximando. O
SIPROCFC-MG preparou um guia
prático com perguntas e respostas
para que você possa esclarecer todas
as suas dúvidas relativas ao tema.
O que é Contribuição Sindical?
A Contribuição Sindical,
segundo o art. 578, da CLT, são as
contribuições devidas aos sindicatos
que participam das categorias econômicas
ou profissionais ou das profissões
liberais representadas pelas referidas
entidades.
Quem está obrigado a contribuir?
A Contribuição Sindical,
segundo o art. 579, da CLT, é devida
por todos aqueles que participarem de uma
determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão
liberal
Para quem deve ser recolhida a
Contribuição Sindical?
A Contribuição Sindical deve ser
recolhida em favor do sindicato
representativo da mesma categoria ou
profissão ou, inexistindo este, deve ser
recolhido
à
Federação
correspondente à mesma categoria
econômica ou profissional.
Quando deve ser recolhida a
Contribuição Sindical?
A Contribuição Sindical dos
empregadores, segundo o art. 587, da
CLT, deve ser recolhida apenas uma vez no
ano, e no mês de janeiro de cada ano, ou
em caso de estabelecimento

constituído após o referido mês, deve
ser recolhida na ocasião em que
venham a requerer o seu registro ou
licença para o exercício da atividade
aos órgãos responsáveis.
Qual é a base de cálculo para o
recolhimento da Contribuição
Sindical?
A base de cálculo para o
recolhimento da Contribuição
Sindical, segundo o art. 580, inciso
III, da CLT, é uma importância
proporcional ao capital social da firma ou
empresa, registrado nas respectivas
Juntas Comerciais ou órgãos
equivalentes, mediante a aplicação de
alíquotas, conforme tabela da
Contribuição Sindical.
Este
é
um
tributo
fundamental para o crescimento e
fortalecimento de nossa categoria,
bem como para atender a demanda
de todos os serviços prestados e
projetos a serem implementados pelo
SIPROCFC-MG.
Fonte: Federação do Comércio do
Distrito Federal
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Acordo fechado pela nova diretoria garante atendimento jurídico aos
associados do SIPROCFC-MG

A

nova diretoria do
SIPROCFC-MG
com apenas 15 dias
de atuação fechou um importante
acordo. A partir de agora todos os
associados com situação regular com
o sindicato poderão contar com
assessoria jurídica especializada.
O acordo foi firmado entre o
SIPROCFC-MG e o escritório
Assrauy Carvalho Consultores e
Advogados (AC Advogados). Pelo
contrato cada associado terá direito
a uma consulta ou uma análise de
contrato gratuita mensal. Caso haja
necessidade de abertura de processo
judicial, o associado só será cobrado
pelo serviço em caso de sucesso e
contará com condições especiais de
pagamento.
O assessoramento jurídico
abrange desde as causas rotineiras,
como as trabalhistas, até as mais
especializadas como a divisão de
sociedade.
De acordo com o presidente
do SIPROCFC-MG, Rodrigo

Fabiano da Silva, o objetivo principal
do acordo é oferecer acesso a um
departamento jurídico atuante e com
condições diferenciadas. Buscamos
parceria com um escritório que tem
muita credibilidade. Mas o valor a ser
cobrado é bem inferior do que os
20% geralmente cobrado no
mercado, lembra.

Poupe Tempo

Confecção do Registro Inicial
(Diretor/Instrutor)
(Prazo 5 dias úteis)
01-Cópia Xerox da CNH;
02**-Cópia Xerox da Identidade;
03*-Cópia Xerox da Carteira de
Trabalho assinada ou contrato social;
04*-Cópia do Certificado de
Conclusão de curso, se este for de
outro Estado ou de empresa privada
deverá ser averbado junto a
coordenação de educação de trânsito;
05*-Cópia do Certificado de
conclusão de escolaridade;
06-Atestado de bons antecedentes;
07-Certidão de nada consta da CNH
08-Fotografia 3x4 colorida;
09-Taxa de Segurança pública
referente a confecção do registro.
* Original e Xerox.
** Não há necessidade em caso de
CNH nova.

Os associados do interior e da
capital que necessitarem solicitar
emissão de Registro Inicial de diretor
ou instrutor; Renovação do Registro
de instrutor ou diretor; ou ainda,
solicitar
Renovação
de
Credenciamento do CFC, podem
contar com a ajuda do sindicato.
Basta encaminhar os documentos
para a sede administrativa do
SIPROCFC-MG que faremos todo
o processo administrativo junto ao
Detran-MG.
Após o prazo
necessário para os tramites legais, o
documento será buscado pelo
sindicato e encaminhado para o
associado. Este serviço é gratuito e
se você se interessou tome nota dos
documentos necessários.

A Empresa
A
Assrauy
Carvalho
Consultores e Advogados é uma
empresa segmentada e estruturada
para fornecer soluções nas áreas do
Direito Empresarial, Administrativo,
Civil, do Trabalho, entre outros.
Atuando
no
mercado
a
aproximadamente quatro anos, a
empresa possui uma equipe formada
por 12 profissionais, todos com
g rande vivência no mercado e
especialização nas áreas em que
atuam. O escritório atende empresas
de destaque no cenário empresarial
mineiro como a EMC computadores
 maior empresa de aluguel de

computadores do Estado e também
atua em parceria com outros
sindicatos como o da Indústria
Calçadista de Minas Gerais.
A empresa possui infraestrutura moderna em uma área
ocupada de 230 m2 que, além das
salas de atendimento, conta com
biblioteca jurídica e sala de reuniões.
De acordo com o consultor tributário
e sócio-diretor da Assrauy Carvalho,
Antônio Roberto Winter a empresa
vem investindo constantemente em
tecnologia e capacitação de seus
profissionais e o reflexo deste
investimento é sempre voltado aos
clientes. Além de investir em livros,
investimos em tecnologia. Temos
acesso aos maiores canais de
informação do segmento de
advocacia. Tudo o que é novo é
recebido pelo escritório para que as
atualizações sejam constantes. Isso
tudo se reflete em resultados para
nossos clientes, comenta.
Toda esta estrutura já está
disponível aos associados do

SIPROCFC-MG. Segundo Winter, o
acordo irá proporcionar aos
associados uma oportunidade restrita
a poucos e por isso a expectativa é
que a procura seja grande. Acredito
que a demanda vai ser grande.
Conseguir acesso a um escritório
com esta estrutura sem um acordo
como este que fizemos sairia muito
caro. Os associados do SIPROCFCMG terão a oportunidade de ter
acesso a um produto de qualidade a
baixo custo, afirma.
Os interessados em utilizar o
serviço de assessoria jurídica devem
procurar o SIPROCFC-MG pelo
telefone (31) 3271-6160, ou
comparecer a sede administrativa a
Rua Bernardo Guimarães, 1483
bairro Lourdes em Belo Horizonte,
para que seja emitida uma carta de
apresentação do sindicato que deverá
ser apresentada à AC Advogados no
ato do atendimento.

Renovação do Registro Inicial
(Diretor/Instrutor)
(Prazo 5 dias úteis)

Renovação do credenciamento
do CFC (Prazo 15 dias úteis)
01-Ofício da Autoridade Policial
encaminhando a documentação
(somente grande BH e interior);
02-Cópia Xerox do Cartão de CNPJ;
03-Cópia Xerox do Alvará da
Prefeitura
04-Cópia Xerox do Contrato Social;
05-Cópia Xerox do Contrato de
Locação;
06- Laudo pericial do imóvel;
07-Relação datilografada/digitada
dos diretores e instrutores;
08- Relação datilografada/digitada
das placas dos veículos;
09-Xerox do comprovante de
pagamento sindical do SIPROCFCMG;
10-Xerox do comprovante de
pagamento sindical do SEAME;
11-Taxa de Segurança Pública
referente a Renovação do
Credenciamento.

01-Cópia Xerox da CNH;
02**-Cópia Xerox da Identidade;
03-Cópia Xerox da Carteira de
Trabalho assinada ou contrato social;
04-Cópia do Certificado de
Conclusão de curso de Diretor/
Instrutor
05-Cópia do Certificado de
conclusão de escolaridade;
06-Devolver Registro vencido;
07-Fotografia 3x4 colorida;
08-Taxa de Segurança pública
referente a confecção do registro
** Não há necessidade em caso de
CNH nova.

