REUNIÃO NO DETRAN-MG
DETRAN-MG RECEBE PRESIDENTE DO SIPROCFC-MG
O presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano, foi recebido pelo diretor Geral do

Detran-MG, Dr. Anderson Alcântara, nesta quinta-feira, dia 11/09/14. Na ocasião,
foram tratados diversos temas de interesse dos CFCs, como problemas nas áreas de exames, a situação do simulador
de direção em Minas Gerais, aulas noturnas, o monitoramento dos exames veiculares por câmeras e o processo de
credenciamento de novos CFCs no Estado.
Leia mais no site

CANDIDATOS A GOVERNADOR
PRESIDENTE DO SIPROCFC-MG PARTICIPA DE SABATINA COM CANDIDATOS AO GOVERNO DE MINAS
A poucos dias da eleição, os três principais candidatos ao Governo de Minas Gerais foram apresentados a
representantes dos principais setores empresariais do Estado, nessa segunda-feira, 15/09, no auditório da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL). Entre os convidados estava o presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano da Silva.
O presidente do SIPROCFC-MG, Rodrigo Fabiano da Silva, entregou aos candidatos com chance de vitória (Fernando
Pimentel e Pimenta da Veiga) um ofício com as principais reivindicações da categoria com o objetivo de fomentar o
desenvolvimento do setor
Leia mais no site

MENSAGEM DO DETRAN-MG
PENDÊNCIAS DE ALVARÁ DEVERÃO SER PROTOCOLADAS
O Detran-MG publicou uma mensagem no Detran Empresas (Sistema de Agendamento de Exames – Siaex), em que
informa que, a partir da próxima segunda-feira (22/09/14), não haverá mais atendimento pessoal para pendências
de alvará.
A partir da data informada, as pendências deverão ser entregues na Seção de Protocolo.
Para dúvidas e outras informações, entrar em contato pelo e-mail ssca.detran@pc.mg.gov.br ou pelos telefones (31)
3236-3597, das 14h às 18h.
Leia mais no site

VEÍCULO ZERO COM DESCONTO
STRADA FIAT LANÇA NOVA PROMOÇÃO PARA OS ASSOCIADOS AO SIPROCFC-MG
A Strada Fiat lançou mais uma promoção para os associados ao SIPROCFC-MG. Além do desconto na compra do
veículo novo, a concessionária aceita os veículos do CFC na troca e oferece quatro brindes exclusivos.
A promoção vai valer só até 30/09/14

Leia mais no site

PRÊMIO DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÕES PARA O VI PRÊMIO SIPROCFC-MG DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO TÊM PRAZO PRORROGADO

Leia mais no site

Informativo eletrônico do SIPROCFC-MG
Um resumo das notícias mais importantes publicadas, na semana, no site do SIPROCFC-MG
www.siprocfcmg.org.br
Acesse diariamente o site e tenha acesso a outras notícias também!
Contato: comunicacao@siprocfcmg.org.br

Sindicato dos Proprietários de Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais – SIPROCFCMG
Missão: defesa e a representação legal da categoria profissional dos proprietários de Centro de Formação de
Condutores de Minas Gerais, assim como a busca constante da modernização administrativa e pedagógica das
empresas do segmento.

