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PALAVRA DO PRESIDENTE

Início de novos tempos no sindicato
as empresas com produtos e
serviços que nos atendam, e que
possam gerar receitas, será muito
importante e será fundamental que
todos “comprem” a ideia.
Vivemos um momento de
transformação do setor, novas
exigências, grandes cobranças e,
acima de tudo, pressão para mudar os
altos índices de acidentes e mortes.
Nosso setor sempre é questionado.
Temos responsabilidade, sim, mas
somos limitados pela legislação
e precisamos abrir o diálogo
nacional para que um novo modelo
de formação seja construído e
modernizado.
Precisamos
ter
autonomia com os candidatos.
Nossa opinião deve ser levada em
conta. Somos a base da formação
do condutor e ninguém melhor
para construir um novo modelo de
formação que os CFCs.
Conto com a participação de toda
a categoria para, juntos, mudarmos

esta realidade, seja na gestão das
empresas, seja na formação dos
condutores deste País.
Conquistamos este espaço com o
nome Minas Unida. Vamos mostrar
que não era apenas o nome de uma
campanha, mas sim o início de novos
tempos!
Conto com todos nesta luta, que
é nossa!
Foto: Gil Leonardi

É com muita honra que passo
a ocupar a cadeira da Presidência
do nosso Siprocfc-MG. Iniciamos a
nossa jornada e temos um grande
desafio pela frente! Uma coisa é certa:
vamos buscar a profissionalização
da categoria como bandeira
principal. Os empresários não podem
seguir administrando os Centros de
Formação de Condutores (CFCs) sem
planejamento. Precisamos buscar a
criação de novas condições para que
nosso setor possa se tornar mais
rentável.
É fundamental que a categoria
se una e, juntos, possamos buscar
a abertura do diálogo em todas
as regiões. É preciso conhecer a
fundo qual é a real demanda de
cada uma delas. Não podemos ter
procedimentos diferentes sendo
adotados conforme cada lugar. Por
isso é que preciso contar com a
participação de todos!
Buscar parceiros que valorizem

Alessandro Dias
Presidente do Siprocfc-MG
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OPINIÃO / GESTÃO

Simulador como ferramenta pedagógica
Por José Mário Rodrigues
Na minha opinião, o simulador
de direção é fundamental para
contribuir na formação do condutor
no processo de habilitação. Com
todo respeito, o CFC que contraria
esse avanço é porque, infelizmente,
não está preparado para continuar
a sua atividade-fim.
É simples entender que o aluno, ao fazer as primeiras aulas no
simulador, é despertado para o fator consciência. Ele vai passar pela
rodovia, rua ou estrada e todas as
situações embaraçosas do dia a dia.
E ainda trabalha algo fundamental
para o processo, a visão difusa e
cognitiva. Quem tem compromisso
com um trânsito humanizado aceita o simulador como ferramenta
pedagógica.

O que devemos tomar cuidado
é com a parte comercial e empresarial do equipamento. Não podemos, em nenhuma hipótese, aceitar
que o fabricante cobre taxa mensal
fixa de atualização de software.
Exemplo: Ao comprarmos um veículo não pagamos planos mensais
para revisões obrigatórias. Falar
em pagar atualizações, quando necessário e de forma opcional, é o
caminho. Falar em comodato com
franquia justa também é uma alternativa, mas aceitar superfaturamento por parte dos fabricantes
cabe discussão.
Para o empresário de CFC é infinitamente rentável a substituição
de aula do carro pelo simulador. Ao
analisar depreciação e custo final, é
um ótimo investimento.

Para finalizar, conte comigo
nessa luta! Podemos levar o nosso
segmento à reflexão. Quando digo
segmento, falo de transversalidade,
que passa pelo poder público,
parceiros, sociedade e CFCs.
Forte abraço!

José Mário Rodrigues,
vice-presidente do Siprocfc-MG

SiproSoftCFC: faça o pré-cadastro do seu CFC!
O SiproSoftCFC, software de
gestão adquirido pelo SiprocfcMG, já começou a ser instalado
nos CFCs que preencheram o précadastro para adquirir o sistema e
assinaram o contrato.
Segundo Carlos Lago, diretor
da Assunção Software, empresa
que venceu a concorrência pública
feita pelo sindicato, as instalações
começaram em meados de agosto.“O
feedback que tenho recebido dos
empresários é excelente. Os CFCs
têm elogiado bastante o trabalho.
As únicas dificuldades, que são
bem iniciais, mas que com o
tempo cessam, são os processos
de aprendizado e migração. Mas
depois que o SiproSoftCFC recebe as

informações dos sistemas antigos
e os funcionários aprendem, tudo
flui com excelência”, afirmou
Carlos Lago.
Para o novo diretor de Convênios, Comunicação e Marketing do
Siprocfc-MG, Marcos Fonseca, que
também é proprietário do CFC Liderança de Nova Serrana e um dos
primeiros a ter o SiproSoftCFC em
sua empresa, o sistema é diferenciado de todos sistemas para CFC
que já conheceu. “Ele controla todo
o financeiro, realiza o custo completo do CFC e organiza o agendamento de aulas de todas as categorias de forma inteligente”, contou
ele, que levou a sua experiência
com o sistema aos Seminários Re-

gionais, que aconteceram por todo
o Estado, e ao 11º Seminário de
Gestão e Educação no Trânsito
para CFC. Além disso, diversas reuniões estão sendo feitas, visando
melhorias e o aperfeiçoamento do
software.
O CFC que tiver interesse no SiproSoftCFC deve acessar o site do
Siprocfc-MG e preencher o pré-cadastro na página principal. Feito isso, basta aguardar o contato
da Assunção Software, que envia
uma apresentação de várias telas
do sistema.
Acesse www.siprocfcmg.org.br e faça o
cadastro do seu CFC!

Mudou de endereço? Atualize seu cadastro através do e-mail gerencia@siprocfcmg.org.br e continue recebendo o Pró Trânsito!
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SIMULADOR

Simulador: Detran-MG publica
portaria e sindicato divulga propostas
O Detran-MG publicou, em
meados de novembro, a Portaria
1377/15 que regulamenta o uso
obrigatório do simulador de direção
aos candidatos para obtenção da
categoria “B” nos processos de
primeira habilitação e adição de
categoria no Estado. A publicação
segue os parâmetros da Resolução
543 do Contran, editada em julho
deste ano.
No documento, o órgão de
trânsito esclarece as diretrizes sobre
uso compartilhado do simulador,
número de aulas que poderão
ser ministradas pelos instrutores,
validação das aulas no equipamento,
entre outras.
As aulas, que serão obrigatórias
para alunos que começarem
ou recomeçarem o processo de
primeira habilitação e adição, na
categoria B, a partir de 1º/01/16, só
serão realizadas após a certificação
do curso teórico e antes das aulas
realizadas em via pública.
Propostas de empresas parceiras
Durante o 11º Seminário de
Gestão e Educação no Trânsito
para CFCs, foram apresentados aos
empresários os modelos comerciais
adotados pelas empresas fabricantes
de simulador de direção veicular para
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a implementação dos equipamentos
nas autoescolas mineiras, seguindo a
determinação do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran). Na ocasião,
ProSimulador, Real Simuladores,
Realdrive e Rota Simuladores,
empresas que têm o equipamento
homologado no Brasil, apresentaram
ao público as suas condições. Outra
participante do evento, a Scanitec,
esteve presente, mas não pode
comercializar o aparelho, pois ainda
não tem a homologação.
Comodato
O comodato permite que os
proprietários de CFCs obtenham
os simuladores sem necessidade
de compra e/ou investimentos em
manutenção, visto que a empresa
cobrará apenas o valor por aula
aplicada.
* ProSimulador (franquia de 30
aulas) - R$ 17,90 por aula para
os associados ao Siprocfc-MG e
R$ 18,90 para não associados até
junho de 2016. E o valor de R$
80,00 mensais como seguro.
* Realdrive (franquia de 80 aulas
até junho/16, com valor de R$ 17,00
por cada aula). Após o período,
franquia de 120 aulas a R$ 18,90
cada; acima de 200 aulas, R$ 17,90

cada e acima de 300 aulas, R$ 16,90
cada.
Venda
Os CFCs que também podem
preferir ter o seu próprio simulador
de direção,
* Rota Simuladores: Até 30/12/15,
Venda a vista: desconto adicional
de 5% ou R$ 40.420,00. Venda a
prazo: desconto adicional de 5%
nas condições B (1xR$ 13.475,00 +
9xR$ 3.493,00) e C (4x11.228,00).
* Realdrive: o aparelho por R$
39.860,00) + Nobreak (R$ 960,00),
com condições à vista (depósito
de R$ 15.000,00 + R$ 25.820,00
faturado) . À prazo em até quatro
pagamentos (neste caso, entrada de
R$ 15.000,00 no faturamento + 3
parcelas de R$ 9.980,00 p/ 30/60/90
dias). O valor das aulas seria de R$
8,40.
A Real Simuladores participou do
11º Seminário de Gestão e Educação
no Trânsito para CFCs, mas não
firmou parceria permanente com o
Siprocfc-MG e não alterou, ainda, os
valores divulgados anteriormente.
Qualquer
alteração
nas
condições, publicaremos no site.
Acesse www.siprocfcmg.org.br e saiba
mais detalhes sobre o assunto!

DETRAN-MG

Renovação online já está disponível
para CFCs de BH e RMBH
Começou, no dia 21/11/15, o
processo de renovação online de
documentos dos CFCs da Região
Metropolitana de Belo Horizonte
(RMBH). O processo para os
CFCs de BH já havia começado
em setembro. Já para o interior,
será iniciado no dia 21/12/15.
O processo é o mesmo para todos
os CFCs, ou seja, as autoescolas
devem digitalizar os arquivos e
enviar, via Detran Empresas, os

documentos para o Detran-MG.
Os prazos para o processo
online são os mesmos do processo
tradicional. O Detran-MG alerta
que o CFC deve cumprir os prazos
para não correr o risco de ter o
sistema bloqueado, por exemplo.
Principalmente com relação à
renovação de alvará, o SiprocfcMG reforça o pedido para que o
envio da documentação seja feito
com a antecedência necessária,
para que o Detran-MG consiga
fazer a verificação em tempo hábil.

Detran-MG divulga novos valores
das principais taxas para 2016

* O reajuste será cobrado a partir dia 1º/01/16.

Cadastramento de placas é
extinto
Desde o dia 03/11/15 não
está sendo mais necessário o
cadastramento e baixa de placas
dos veículos de CFCs no DetranMG. O processo está sendo feito
automaticamente, assim que é
feita a transferência do veículo.
A implantação do processo de
renovação online e o cadastramento/
baixa automáticos das placas são
mais solicitações do SiprocfcMG atendidas pelo Detran-MG.

Novas mudanças
acontecem na
direção do
Detran-MG
No fim de novembro, o
governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel, nomeou a
delegada Dra. Carolina Bechelany
como chefe da Coordenação de
Apoio Administrativo do DetranMG. Ela assume o lugar do Dr.
Daniel Barcelos, que estava no
cargo desde fevereiro de 2015.
Para o lugar da Dra. Carolina
Bechelany, na chefia da Divisão de
Habilitação e Controle do Condutor
(DHCC), o governador nomeou a
delegada Dra. Maria Alice Faria, que
estava na delegacia de Divinópolis,
no Centro-Oeste do Estado.
O comando geral deve ficar com a
a vice-diretora, Dra. Rafaela Gigliotti.
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ELEIÇÕES

Conheça os membros da nova diretoria

Alessandro Dias
Presidente

José Mário Rodrigues

Rodrigo Fabiano
Diretor Administrativo

Suplente da diretoria

Epaminondas Andrade

Vanderlei de Lanes
Suplente da diretoria

Vice-presidente

Claudia L. dos Santos

Marco Aurélio Fontes
Diretor Financeiro

Marcos Fonseca
Diretor de Convênios,
Comunicação e MKT

Marcelo de Lima
Suplente da diretoria

Marcelo Carvalho
Suplente da diretoria

Edialêda Moreira
Suplente da diretoria

Mauro de Oliveira
Suplente da diretoria

Sandro Cônsoli
Conselho Fiscal

Cidiamara de Faria
Conselho Fiscal

Marinho Gonçalves
Conselho Fiscal

Washington da Silva

Diretora de Educação
para o Trânsito

Suplente Cons. Fiscal

Nossos serviços prestados:
ADAPTAÇÕES EM CARRO, MOTO, CAMINHÃO E ÔNIBUS
« Duplo comando auxiliar sem cabo « Faixa em vinil adesivo
« Envelopamento de veículos « Banners em geral « Criação de logomarcas

MAIS PRATICIDADE
« Buscamos seu veículo na concessionária, adaptamos e levamos para fazer o laudo do Inmetro
NOSSO TEMPO PARA ADAPTAÇÃO (comandos e faixas) EM UM VEÍCULO
PREVIAMENTE AGENDADO, É DE APROXIMADAMENTE 5 HORAS.

Manoel Paulo Maia
Suplente Cons. Fiscal
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Glauber Chaves

Suplente Cons. Fiscal

Qualidade, este é o nosso forte!
Rua Rio Negro, 69 - Amazonas - Contagem - MG - Fone: (31) 3363.8395

ELEIÇÕES

Siprocfc-MG tem nova diretoria
administrativa até 2019
tiva é de que seja uma gestão
mais ampla, com maior participação do empresariado e
ampliação da abrangência de
diretores por todo o Estado.
“Buscamos dar toda a
transparência ao processo
eleitoral, bem como incentivar a participação dos empresários/eleitores”, contou.
O Siprocfc-MG faz um
agradecimento especial aos Chapa Minas Unida vence eleições do Siprocfc-MG
membros da mesa coletora:
Fernanda Vieira (presidente);
Leonardo Said e Welber Souza
(mesários) e Gilda Matos (suplente) e da mesa apuradora:
Felipe Santos (presidente),
Thiago Henrique Pereira e
Geraldo Faria Neto (auxiliares) e Ronald Dias Matos
(suplente), além dos fiscais e
representantes de cada chapa.
O processo eleitoral foi
todo publicado no site do
Siprocfc-MG, desde o edital
Mesa coletora
de convocação, em 29/05/15,
até o resultado, em 25/09/15.

Fotos: Ana Flavia Jacques

O dia 25/09/15 ficou marcado na história do SiprocfcMG. Dia de eleições e muita
movimentação na sede do
sindicato, em Belo Horizonte.
A chapa vencedora só foi
conhecida na segunda votação. Foram 239 votos válidos.
Destes, 210 (87,86%) foram
para a Chapa 1 (Minas Unida)
e 29 (12,14%) para a Chapa 2
(União).
“A maior sensação é a do
dever cumprido. O trabalho
que já vem sendo desenvolvido pelo sindicato teve o
respaldo da categoria, o que
foi comprovado nas urnas”,
afirmou o presidente eleito,
Alessandro Dias, que assumiu
o cargo, juntamente com os
demais diretores eleitos, no
dia 21/11/15, e terá o mandato até 20/11/19.
Para o então presidente
do Siprocfc-MG e atual diretor Administrativo, Rodrigo
Fabiano da Silva, a expecta-

Fila de eleitores
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ELEIÇÕES

Eleições no Siprocfc-MG reúnem
representantes das chapas e diversos eleitores
Enquanto os diversos eleitores
circulavam pela sede do Siprocfc-MG, aguardando para participar
das eleições, a equipe de Comunicação do sindicato ouviu, aleatoriamente, o que as pessoas tinham a dizer. Confiram, abaixo, a
opinião dos eleitores e de alguns
representantes de cada chapa:
Gleice Cristina
diretora de ensino (CFC Oásis de
BH) - “Espero mudanças no nosso
meio, que a categoria fique mais
unida pra gente conseguir alguma coisa. Se conseguirmos, por
exemplo, o que os taxistas conseguiram já vai ser de bom tamanho: isenção de IPVA, desconto
na compra da frota, parar os veículos de aprendizagem na porta
do CFC sem problemas.”
Jairo de Souza
diretor de ensino (CFC Esperança de BH) - “Nunca tivemos uma
campanha como essa. Espero
uma democracia nessa eleição.
Que sirva para unir mais o nosso segmento. Todos embuídos na
intenção de crescimento, que sirva para unir a classe e conseguir
conquistas para todos.”
Sérgio Carvalho
candidato à presidência pela chapa União - “O cenário nacional
requer mudança em todo o sentido da questão política. A nossa
proposta é mudança. Temos visto
o clamor da categoria em termos de mudanças. Então, neste
sentido é que precisamos mudar,
avançar e defender os interesses
da nossa categoria”.

8

Luiz Antônio Lopes
diretor de ensino (CFC Sapucaí
de Pouso Alegre) - “Conseguimos
um feito, que é fazer uma eleição. Nunca tivemos uma eleição
com duas chapas participando e
mostrando as ansiedades do proprietários de autoescola.”
Edna Maria Rezende
sócia-proprietária (CFC São Cristóvão de Pouso Alegre) - “Já fiquei
muito satisfeita com a maneira
com que as pessoas se mobilizaram. Nunca vi, em nenhuma
outra eleição, o que aconteceu
aqui hoje. De vir tanta gente. O
que eu espero da nova diretoria
é que olhem para todo mundo.
Mudanças, principalmente dentro do sindicato. Olhar pra gente
com outros olhos. Quero o bem
do sindicato, da nossa classe.”
Luis Fernando Machado Paiva
proprietário (CFC Damasceno e
Porto de Elói Mendes) – “Estou
torcendo para que a nova diretoria possa fazer um pleito bastante contundente pra todos os CFCs
e, com isso, fazer com que mais
CFCs se unam, pra gente ter mais
força.”
Ricardo Andrade Moreira
proprietário (CFC Habiminas de
Cambuí) – “Acho que, independentemente de quem ganhar,
acho que o principal é tentar unir
mais a classe para formatar valores, dar soluções para regiões
que estão com o preço defasado,
que estão com dificuldade em
aumentar o valor.”

Reinaldo de Paula Pimenta
proprietário (CFC Santo Antônio
de BH) – “A eleição está sendo
bem respeitosa, mas é um momento de fortalecimento geral
da classe. O motivo de eu participar de uma das chapas é que
eu entendo que o sindicato é assembleia, é maioria, é levantar o
dedo.”
Tomás Aurélio Pinto
proprietário (CFC Carvalho Silva
Pinto de Caxambú) – “A expectativa é de melhoria para a classe,
e visar mais à educação, principalmente a educação no trânsito. Que as autoescolas procurem
educar mais os seus candidatos
para que eles saiam bem instruídos de lá”.
José Lúcio Neto
proprietário (CFC Nova Sion de
BH) – “Que o vencedor lute pelos
ideais dos CFCs, as nossas necessidades e represente com dignidade a categoria.”
Marcos Aurélio Costa Jr.
proprietário (CFC Cândido e Costa
de Coronel Fabriciano) – “A chapa
Minas Unida tem uma proposta
de regionalização, que acredito
muito. É uma forma de se aproximar mais das empresas do interior e dar voz ao campo, de ouvir
as condições das regiões.“
Leia todos os depoimentos colhidos na
íntegra em www.siprocfcmg.org.br

BALANÇO DA GESTÃO

Rodrigo Fabiano faz balanço da gestão
dos 10 anos em que esteve na presidência
“Há 10 anos eu assumi a presidência do Siprocfc-MG. Peguei um
sindicato totalmente desacreditado, quase falido financeiramente,
sem reconhecimento dos seus pares, sem diálogo com o Detran-MG.
São 10 anos de lutas e batalhas,
algumas derrotas, mas muitas vitórias. Conseguimos mudar, significativamente, o segmento.
Conseguimos abrir o canal de
diálogo com o Detran-MG, Denatran. Conseguimos ser respeitados
por nossos pares. O sindicato hoje
tem uma gama de serviços que antes não eram prestados, são feitos
com excelência e facilitam muito a
vida dos CFCs. Temos alguns erros,
alguns problemas, mas vão sempre
sendo aprimorados.
Abaixo, destaco alguns pontos
vitoriosos nestes 10 anos:
* Certificação digital. Começou quando cheguei ao sindicato.
Muita gente reclamou. Viajei por
muitas cidades para explicar. Hoje,
vemos o quanto avançou. Foi o primórdio da biometria e melhorou
muito o segmento.
* Extinção do vistoriado. De
seis em seis meses, os CFCs levavam os carros no registro de veículos. Esse procedimento foi extinto.
* Biometria. A implantação organizou muito o nosso segmento.
* Site do sindicato. Abastecido
com muitas informações, diariamente e várias vezes ao dia. Para
os associados ainda há uma série
de consultas e serviços, que podem
ser feitos na área restrita.
* Boletim eletrônico. Enviado

todas as semanas para todos os
CFCs com notícias de interesse.
* Informativo impresso. Enviado regularmente com as notícias
mais importantes da categoria.
* Transparência nas contas do
sindicato. Todas aprovadas, registradas em cartório. É documento público. Qualquer um pode ter
acesso.
* Prorrogação do Decreto n.º
44.714/08. Aumentou o número
de certidões exigidas. Foi um processo de modernização do funcionamento e credenciamento dos
CFCs, mas que ainda permitiu a
abertura desenfreada de autoescolas, um problema grave e que foi
resolvido com o Decreto nº 45.762,
que é a maior vitória dos CFCs de
Minas Gerais.
* Eliminação da taxa de vistoria. Hoje, só pagamos uma taxa.
Antes, eram duas. Conseguimos
prorrogar o AVCB por três vezes.
* Ampliação do quadro de diretores do sindicato. Com a devida mudança do estatuto, mudamos
de 12 para 18 diretores para atender todo o Estado.
* Convênio com a Fecomércio. Gera segurança jurídica para
trabalharmos dentro da legalidade.
É uma instituição que exige e nos
ajuda muito, principalmente nas
conversas governamentais.
* CFC Empreendedor. Parceria
do Siprocfc-MG com o Sebrae-MG
para melhorar a gestão dos CFCs.
* Seminários por todo o Estado e 11º Seminário. Foram mais
de 30 Seminários realizados em

todas as regiões do Estado, seis
Encontros de Trabalho e quase 100
reuniões realizadas pelo sindicato
ao longo de 10 anos.
* Prova de legislação eletrônica. Há um projeto para ampliar
para todo o Estado. Não só deu
transparência, como facilidade e
segurança para o candidato e para
o CFC.
* SiproSoftCFC. Sistema de
gestão para os CFCs.
* Renovação de alvará e credencial eletrônica. Era uma demanda dos CFCs, principalmente
do interior.
* Regionalização das áreas de
exame em BH. Já está a caminho e,
em breve, teremos notícias.
* Registro automático dos
veículos de aprendizagem. Não
precisamos mais do procedimento
burocrático de cadastrar as placas.
Este é um pequeno resumo do
que foi feito. Centenas de viagens,
milhares de quilômetros rodados
pelo Estado todo.
Agradeço a todas as empresas
parceiras que acreditaram no Siprocfc-MG ao longo destes anos;
aos representantes dos sindicatos
dos outros Estados; aos servidores e diretores do Detran-MG, aos
funcionários e aos antigos e novos
diretores do Siprocfc-MG; aos associados; à minha família, esposa
e filhos; e o maior agradecimento:
a Deus!
Espero ter feito jus ao cargo que
Deus me confiou, que assumi com
muita alegria e que deixo com muita honra!”
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11º SEMINÁRIO

11º Seminário de Gestão e Educação no T
O Siprocfc-MG realizou, no
dia 21/11/15, no Grande Teatro
do Dayrell Hotel, em Belo Horizonte, o 11º Seminário de Gestão
e Educação no Trânsito para
CFC, o maior e mais tradicional evento da categoria no Brasil.
Mais de 600 pessoas, entre proprietários de CFCs, parceiros, convidados, autoridades e palestrantes,
se reuniram para discutir os temas
pertinentes à categoria e as novidades para o segmento. O objetivo
do evento, que é realizado todos os
anos desde 2005, é o de atualizar
os conhecimentos pedagógicos e
gerenciais dos empresários e profissionais dos CFCs mineiros, para
que prestem serviços de alta qualidade e profissionalismo à sociedade.
Segundo o novo presidente do
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Siprocfc-MG, Alessandro Dias, o
evento serviu para marcar uma
nova era do sindicato. “Foi muito
proveitoso, acrescentou bastante ao
conhecimento de todos. As palestras
foram muito interessantes e trouxeram novas informações para a categoria. Um dos momentos mais marcantes foi o papo aberto que tivemos
com os CFCs em relação ao simulador de direção, no qual o SiprocfcMG pode expor seu ponto de vista
e as empresas fabricantes puderam
apresentar suas propostas”, afirmou.
Em relação à sua gestão e aos próximos seminários, Alessandro assegurou que o sindicato buscará, cada
vez mais, melhorias para o setor.
Palestras
O evento busca, a cada ano, le-

var as informações e os assuntos
mais importantes do segmento aos
CFCs mineiros. Nesta edição, quatro
palestras enriqueceram os conhecimentos dos profissionais: a primeira
delas foi apresentada pelo administrador de empresas e proprietário de
CFC, Marcos Fonseca, que apresentou
as principais funções do SiproSoftCFC (sistema de gestão adquirido
pelo Siprocfc-MG). Logo após, o
advogado e professor universitário,
Manoel Ignácio, mostrou ao público
as questões trabalhistas modernas,
com dicas de extrema importância
para os proprietários de autoescolas.
Na sequência, o consultor e gestor
de empresas, Saulo Miranda, apresentou à plateia a possibilidade de
isenção de impostos para os CFCs.
O Detran-MG esteve presente

11º SEMINÁRIO

com o chefe da Seção de Supervisão e Controle de Aprendizagem
(Setor de Autoescolas), Sebastião
Ferraz. O representante do órgão
de trânsito falou sobre as mudanças implantadas pela nova direção
do Detran-MG, início do processo
online de renovação de documentos, simulador de direção, cadastramento e baixa automática de placas
de veículos, entre outros assuntos.
Responsabilidade social
O Siprocfc-MG recebeu cerca de
300 pacotes de fraldas geriátrica e
infantil, que foram doadas para duas
instituições assistenciais de Belo
Horizonte: Obras Sociais Senhor
Bom Jesus (Pastoral da Criança)
e Lar de Idosas Padre Leopoldo

Mertens.
Apoio e
patrocínio
O
11º
Seminário
de Gestão
e Educação
no
Trânsito
para
CFCs teve o
apoio institucional da
FecomércioMG, além do
patrocínio
das empresas (em ordem alfabética): Adaptar
Veículos, Aproteve, Auto Clique,
Bradesco, Centec, Fiat Automóveis,
Grupo Criar, Locus Rastreamento,

Foto: Gil Leonardi

Trânsito para CFC reúne categoria em BH

Pin Pag, ProSimulador, Realdrive,
Real Simuladores, Rota Simuladores, Scanitec, Universidade Cesumar e Volkswagen do Brasil.
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11º SEMINÁRIO

CFC São Gonçalo fatura Palio zero Km em sorteio
realizado pelo Siprocfc-MG e Fiat Automóveis
O CFC São Gonçalo (CFC Costa e
Silva), da cidade de São Gonçalo do
Rio Abaixo, foi o grande vencedor
do sorteio do Palio Fire Way “zero
km”, sorteado durante o 11º Seminário de Gestão e Educação no
Trânsito para CFC. O sorteio aconteceu por meio de uma parceria
firmada entre a o Siprocfc-MG e a
Fiat Automóveis S/A.
Concorrendo com 16 cupons,
por estar em dia com todas as
mensalidades do sindicato e contribuições sindical e confederativa,
o sócio-proprietário do CFC São
Gonçalo, Agilson Lúcio, disse que
não esperava que fosse o sorteado.

“Nem imaginava. A sensação
é ótima, ainda
mais próximo
ao fim do ano.
É o meu presente de Natal”,
comemorou ele,
que acrescenta
a importância
em ter estado
em dia com os
pagamentos. “É muito importante
ser sindicalizado e estar em dia com
as mensalidades”, disse. “Quando vi
o carro exposto na porta do hotel
não imaginava que teria essa sorte

Com 47,72% dos votos, o primeiro lugar do VII Prêmio Siprocfc-MG de Educação no Trânsito foi
para o CFC Dangella, de Guanhães,
com o projeto intitulado “Eu sou
gentil no trânsito, e você?”. Como
prêmio, o CFC recebeu uma TV de
40 polegadas e um troféu.
O segundo lugar foi para o CFC
Santana, de Machado (“Seja você
a mudança no trânsito”). Com

29,54% dos votos, ganhou
troféu e um notebook.
Em terceiro lugar, ficou o CFC JD, de Lagoa
Santa (“Reestruturando a
mente do condutor”). Com
22,74% dos votos, ganhou
um tablet e troféu. Os demais participantes receberam um certificado de participação. Parabéns!

CFC São Gonçalo é o grande sortudo

toda”, finalizou.
O Siprocfc-MG parabeniza o
CFC São Gonçalo e todos os que
participaram!

CFC Dangella de Guanhães vence VII Prêmio
Siprocfc-MG de Educação no Trânsito

CONFIRA AS OFERTAS

EXCLUSIVAS
Pedestre,
use sua faixa.

PARA SUA AUTOESCOLA

PALIO FIRE 1.0 2016

APROVEITE PARA COMPRAR SEU FIAT
ZERO COM DESCONTOS DE ATÉ 15%

www.fiat.com.br
Central de Relacionamento:
SAC 0800 707 1000 / 0800 282 1001
PALIO FIRE 1.0, 4 PORTAS, 2015/2016, COM PINTURA SÓLIDA: DE R$ 30.780,00 POR R$ 26.163,00 À VISTA OU FINANCIADO
NA MODALIDADE CDC COM ENTRADA DE R$ 2.616,00 + 48X DE R$ 774,00/MÊS. TAXA DE 1,70% A.M. E CET DE 27,29% A.A.
VALOR TOTAL COM FINANCIAMENTO: R$ 39.768,00. DESCONTOS EXCLUSIVOS PARA PROPRIETÁRIOS DE AUTOESCOLA. PLANO
DE FINANCIAMENTO SUJEITO À APROVAÇÃO DO BANCO FIAT. DESCONTO DE 15% VÁLIDO PARA O MODELO PALIO FIRE
1.0, 4 PORTAS, 2015/2016. PARA OS DEMAIS MODELOS FIAT, CONSULTE OS DESCONTOS EM UMA CONCESSIONÁRIA FIAT.
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R$

ENTRADA

DE

2.616

PEQUENA

DE R$ 30.780

POR R$ 26.163

11º SEMINÁRIO

Bastidores: Saiba como foi a organização do evento
Você sabe como foi preparado
o 11º Seminário de Gestão e Educação no Trânsito para CFC? Maior
evento da categoria, o Seminário
começou a ser preparado pelo Departamento de Comunicação do
Siprocfc-MG três meses antes de
sua realização.
Segundo Rodrigo Fabiano da
Silva, ex-presidente do Siprocfc-MG e atual diretor Administrativo,
estar à frente de um evento desse
porte é um grande desafio. “Nossas expectativas, a cada ano, precisam ser superadas para dar aos
CFCs tudo aquilo o que eles buscam”, conta.
“É um trabalho intenso. São
muitos detalhes que precisam ser
checados para que o evento aconteça da melhor forma”, explica a
gerente de Comunicação do Siprocfc-MG, Ana Flavia Jacques. “Foi
um evento muito grande. Claro
que identificamos falhas, mas considero que os acertos foram muito
maiores.”
Cada detalhe foi pensado e orçado com muita atenção e detalhe:
desde a locação de equipamentos
de som, iluminação até a contratação de serviços de fotografia,
filmagem, seguranças, mestre de
cerimônias, passando pela elaboração da identidade visual e confecção das peças de marketing
e divulgação, entre outros itens.
“Coffee break, credenciamento,

música, decoração, montagem das
pastas e crachás, troféus para a
entrega do VII Prêmio Siprocfc-MG
de Educação, contato com as empresas parceiras, palestrantes e as
instituições para receber as fraldas,
detalhes para a confraternização.
Tem tudo isto também”, contou
Ana Flavia, que explica que todo
o trabalho foi feito pela equipe de
colaboradores do Siprocfc-MG.
Seminário gratuito
Os eventos do sindicato são
gratuitos para os associados, por
causa dos patrocínios conseguidos
e pelo viés social que a instituição
preza. Diversas empresas parceiras
bancaram a realização do evento
e apresentaram seus produtos aos
presentes: Adaptar Veículos; Aproteve; Auto Clique; Bradesco; Cen-

tec; Fiat Automóveis; Grupo Criar;
Locus Rastreamento; Pin Pag; ProSimulador; Realdrive; Real Simuladores; Rota Simuladores; Scanitec;
Universidade Cesumar; Volkswagen Brasil.
Sem a contribuição dos patrocinadores seria inviável a realização
dos eventos. “Eles são de extrema
importância, afinal, a participação
deles é uma prova de que acreditam no trabalho realizado pelo sindicato”, explica Rodrigo Fabiano.
“Aqueles que já estão conosco há
muito tempo participam porque já
conhecem e sabem do retorno que
os eventos trazem”, finaliza.
Acesse www.siprocfcmg.org.br e leia a
matéria completa!

Equipe de colaboradores do Siprocfc-MG
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SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR

APROVEITE E CONTRATE!

Portaria Detran/MG nº 1377/15 determina:

5 AULAS NO SIMULADOR, SENDO 1 NOTURNA.
E ainda permite que até 3 aulas noturnas sejam também realizadas de forma facultativa no simulador.

CONTRATE

Acesse nosso site e contrate: prosimulador.com.br
MÍNIMA

30

ASSOCIADOS DO SINDICATO

NÃO ASSOCIADOS

R$ 17,90

por aula*

R$ 18,90

por aula*

AULAS/MÊS

30 aulas equivalem a
6 matrículas/alunos mês.

TEMOS EM

ESTOQUE!

a partir de 01/07/2016

a partir de 01/07/2016

R$ 19,90 por aula

R$ 20,90 por aula

Entrega e instalação;
Atualização do software;
Manutenção completa, preventiva e corretiva;
Atualização do equipamento (trocas e reposição de peças);
Sistema completo de agendamento e gestão das aulas;
Suporte telefônico e presencial;
Treinamento dos instrutores, diretores geral e de ensino.

Se deixar de ser obrigatório, e não houver interesse em continuar com o simulador, a ProSimulador retira o
equipamento do seu CFC sem custo nenhum e sem qualquer multa contratual.

NOSSO CONTRATO O ASSEGURA DE TODOS OS NOSSOS COMPROMISSOS!

FALE COM O CONSULTOR DA SUA REGIÃO
Coordenador Comercial
Márcio Silva - Cel.: (31) 99941-1498

Região Sul e Centro de BH até Sete Lagoas e Nova Lima
Douglas Sousa - Cel.: (31) 98881-5125

Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba
Daniel Naves - Cel.: (34) 99155-9990

Região Leste, Norte até Vespasiano
Ricardo Duarte - Cel.: (31) 99336-4220

Região de Betim, Contagem e Zona Oeste de BH
Clério Soares - Cel.: (31) 99396-6276
T.: (11) 2169-6702 ou 0800 721 6768 - comercial@prosimulador.com.br
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NOTÍCIAS DE INTERESSE

Nova diretoria do Siprocfc-MG realiza
primeira reunião geral
A nova diretoria do Siprocfc-MG se reuniu, pela primeira vez,
durante todo o dia 10/12/15, na
sede do sindicato.
Estiveram presentes o presidente do sindicato, Alessandro Dias, que presidiu também a
reunião; o vice-presidente, José
Mário Rodrigues; o diretor Financeiro, Marco Aurélio Fontes;
o diretor Administrativo, Rodrigo
Fabiano da Silva; a diretora de
Educação para o Trânsito, Claudia Luciene dos Santos; o diretor
de Convênios, Comunicação e
Marketing; Marcos Fonseca, além
dos diretores suplentes Epaminondas Andrade, Marcelo de
Lima, Marcelo Carvalho, Edialêda
Moreira, Mauro Lúcio de Oliveira

e Vanderlei Caria de Lanes. Também participaram o representante do Conselho Fiscal, Marinho
Gonçalves; o suplente do Conselho Fiscal Glauber Chaves; e alguns convidados.
Os diretores discutiram diversos assuntos, entre eles o simulador de direção: as parcerias disponibilizadas e como está sendo
recebido o equipamento em cada
região do Estado. Outro ponto
importante da pauta foi a discussão da situação do sindicato laboral (Seame) e quais as medidas
podem ser adotadas para que as
negociações salariais avancem,
já que, recorrentemente, chegam
questionamentos ao Siprocfc-

-MG. Foi decidido que será emitida uma nota sobre o assunto, em
breve, assim que o sindicato tiver
mais informações.
Em relação às parcerias para o
sindicato, foi identificada a necessidade de se firmar mais convênios, como os já existentes com
algumas empresas que oferecem
o simulador de direção veicular,
com ganhos reais para os associados. Com isso, o sindicato irá
atrair novos associados e manterá a fidelização dos associados
existentes.
Ao final da reunião, os novos membros da diretoria foram
apresentados a todos os funcionários do sindicato.

Já conhece os e-mails do Siprocfc-MG? Veja a lista abaixo!
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PARCELAMENTO DE CNH
EM ATÉ 12X NO
CARTÃO DE CRÉDITO
Sem taxa de adesão
Sem custo de manutenção

RECEBA À VISTA
Enquanto seu
aluno paga só um

ACEITAMOS AS

Sem custo de aluguel

PRINCIPAIS

pouquinho por

BANDEIRAS DE

mês

CARTÃO DE CRÉDITO
E DÉBITO

Consulte (11) 4223-7590 - sac@pinpag.com.br

Conveniado à
Fecomércio MG

Rua Bernardo Guimarães, 1483 - sobreloja - Lourdes - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.140-081
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