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Formação

Jornal da Associação dos instrutores de trânsito, diretor-geral, diretor de ensino e todos os trabalhadores de autoescolas do ES

Criada associação para
trabalhadores/as de Centro de
Formação de Condutores
A assembleia de fundação aconteceu no dia 18 de junho de 2014, no auditório do
Sindicato dos Professores da Escolas Particulares (Sinpro), na Praia do Suá, em Vitória
Amplamente convocada, com editais publicados
no Jornal Noticia
Agora e também
no Diário Oficial
do Estado no dia 10
de junho/2014, foi
eleita em assembleia
a diretoria executiva e o
conselho fiscal da Assintran-ES
- Associação dos instrutores de trânsito, diretor-geral, diretor de ensino e
todos os trabalhadores de auto escolas
do Estado do Espírito Santo.
A fundação da associação foi iniciativa de um grupo de trabalhadores que se sentia sem nenhum apoio,
não contava com benefícios sociais e
nem tinha com quem conversar sobre
questões do dia a dia do trabalho.
Profissão
regulamentada
em
2010,os trabalhadores das CFCs vi-

vem isolados, sem saber ao certo seus
direitos, sem ter a quem recorrer em
nenhuma situação que estejam vivendo, nem seus familiares.

Objetivos

A Assintran nasce
para, justamente, preencher essa lacuna e ser um
local onde trabalhadores
(as) das CFCs participem
e discutam assuntos de
seu interesse para que a

Filie-se a Assintran-ES
Sede provisória
Rodovia Serafim Derenzi, 11151, 2º andar - Sta Marta –
Vitória - ES (próximo ao Icetran)
Telefones:
99225-0723 (claro) - Marcelo | 99956-2901 (vivo) - Marcelo
99611-6868 (vivo) - Jorge
E-mail: assintran.geral@yahoo.com
facebook: assintran
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associação possa somar, de modo a garantir que as dificuldades no trabalho
sejam amenizadas com benefícios que
juntos, trabalhador e associação irão
conseguir.
A assembleia de criação da Assintran aprovou, por unanimidade, a criação do Estatuto Social que teve uma
apresentação digital e todos os artigos
foram lidos e discutidos um a um, com
o advogado, Wilde Vieira de Carvalho
Sobrinho.
Para associar-se, os trabalhadores
devem procurar a associação. A contribuição mensal é de 1% do salário
base da categoria.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia para Criação da ASSINTRAN –
Associação dos instrutores de trânsito, diretor
geral, diretor de ensino e todos os trabalhadores
de autoescolas do Estado do Espírito Santo
A Comissão pró-criação da ASSINTRAN – Associação dos
instrutores de trânsito, diretor geral, diretor de ensino e todos os
trabalhadores de autoescolas do Espírito Santo, convida todos(as)
trabalhadores(as) dessas atividades para participarem da Assembleia que discutirá a criação da ASSINTRAN. Na assembleia será
votado o estatuto social e serão eleitos os membros da diretoria
executiva e do conselho fiscal da associação. A assembleia será no
18 de junho de 2014, às 15 horas, na Rua Ulisses Sarmento, 24 – salas 301
a 309 – Ed. Leon Trade Center, Praia do Suá - Vitória/ES.
Vitória 09 de junho de 2014.
Marcelo da Fonseca Ferreira e Jorge Abreu
Comissão pró-criação da ASSINTRAN

Publicado Jornal Noticia Agora e também no Diário
Oficial do Estado no dia 10 de junho
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Editorial

Associação nasce disposta
a lutar por benefícios

Caros colegas dos Centro de Formação de Condutores (CFC). Esse é
um momento de muita alegria para
nós da diretoria da ASSINTRAN/ES
(Associação dos instrutores de trânsito, diretor-geral, diretor de ensino e
todos os trabalhadores de auto escolas do Estado do Espírito Santo).
Abrimos a associação com a intenção de levar a todos os profissionais
das auto escolas, um fio de esperança, pois lidam diariamente com carga de trabalho excessiva, com baixos
salários tendo de se relacionar bem
com os clientes dos CFCs. Tudo isso,
torna sua vida estressante.
O objetivo de criarmos a associação e de representar os empregados
dos CFCs em 78 municípios no Estado, é para termos uma entidade
que fale dos anseios e que seja um
meio legal para ampliar garantias e
benefícios, uma vez que a profissão
de instrutor de trânsito só foi regulamentada há pouco mais de três anos
pela Lei nº 12.302, de 02 de Agosto
de 2010.
É de contribuir para que existam
locais adequado para exames práticos com estrutura para os instrutores
e alunos, valorização dos profissionais, entre outras necessidades que

Cursos oferecidos no Icetran: Reciclagem de motorista infrator; Transporte de
escolares; transporte coletivo de passageiros; transporte de cargas indivisíveis; MOPP
- cargas perigosas; instrutor de trânsito; examinador de trânsito; diretor geral de CFC;
Diretor de ensino de CFC; Reciclagem dos
mesmos.
Endereço: Rodovia Serafim Derenzi,
11151, 2º andar - Santa Marta – Vitória - ES.
Tel.: (27) 3315-0730 | 3314-0451
icetranvixcontabil@gmail.com

Marcelo é instrutor de trânsito

buscaremos junto às entidades públicas e empresas, os “CFCs” em todos
o Estado e outros parceiros.
A ideia é caminharmos unidos.
Temos uma sede provisória e a categoria, vendo que essa diretoria tem
disposição, certamente vai aderir ao
projeto. Contamos com ajuda de todos, já que sozinhos não chegaremos
a lugar nenhum.
MARCELO FONSECA
Presidente da Assintran-ES

Diretoria da
Assintran-ES
DIRETORIA EXECUTIVA
Marcelo da Fonseca Ferreira
Presidente
Jorge Alves de Abreu
Vice-presidente
Euclides Souza Alves
Secretario Geral
Marcília Severo Marques
Tesouraria
Sergio Nagib Paulo
Diretor Social
Antônio Rodrigues Pimenta Júnior
Diretor de Comunicação
Wilde Vieira de Carvalho Sobrinho
Diretor Jurídico
Conselho Fiscal Efetivo
Joana Angélica Britto da Silva
Wilker kaiser de Freitas
Eliezer de Castro Francisco
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Assintran firma
convênios para os
trabalhadores

Jorge é
instrutor de
trânsito.

Assessoria Jurídica
da Assintran

Disponível aos associados nas
áreas cível, criminal e trabalhista.
Para maiores informações ligue:
(27) 99225-0723 (claro) e
99956-2901 (vivo) - Marcelo
(27) 99611-6868 (vivo) - Jorge

A Assintran firmou convênio, exclusivo,
com a Faculdade Censupeg oferecendo o
curso de pós-graduação de Segurança Pública e Gestão no Trânsito. Carga horária:
420h. Curso: matrícula - R$ 100,00 + 24
x de R$ 249,00 mensais, até a data do vencimento. Informações na associação pelos
telefones 9-9956-2901, 9-9611-6868.

Pr. Dr.. Jorge Abreu
(psicanalista clínico)
Atendimento: família, fobias do trânsito
(medo, etc.), terceira idade e outros.
Telefones para contato são:
27 - 3034 3916- Vila Velha
27 - 3109 9924- J. Camburi
27 - 9 9611 6868(Vivo)

Fidélis Contabilidade

Rua Florentino Avidos, 35, Lj 02
- Centro, Viana
Tel.: (27) 3255-3072 e 999905-9626
E-mail: fideliscontador@hotmail.com

Seja um associado e usufua dos
convênios, aproveitando os
descontos. Estamos firmando
outras parcerias. Aguardem!
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