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Despachantes da região de Cascavel participam de curso do Detran
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Postado em: 09/07/2012

Cerca de 80 despachantes registrados em Cascavel participaram, na última sexta-feira (06) e
sábado (07), do curso de atualização de procedimentos e legislação. As aulas, ministradas em
conjunto pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e pelo Sindicato dos Despachantes do
Estado do Paraná (Sindepar), acontecem todos os fins de semana, até setembro, por região de
atuação.
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De acordo com o diretor-geral do Departamento, Marcos Traad, o objetivo é reciclar conhecimentos
e diminuir o número de erros nos processos abertos. "Com profissionais mais atualizados e
capacitados, o número de processos indeferidos por erros de procedimento deve cair. Com isso, cai
o volume de pedidos e documentos que devem ser analisados pelo Detran e fica mais rápido todo o
serviço. Quem ganha é o usuário", afirma ele.
Entre as disciplinas estão legislação penal, civil, constitucional e administrativa, voltadas para o dia
a dia dos despachantes, código de procedimentos, fundamentos e processos de vistoria, métodos
de identificação, e vistoria em veículos nacionais e importados.
O advogado do Sindepar, Daniel Alves de Oliveira, explica que a atualização de conhecimentos no
âmbito do direito é necessária e elementar. "A legislação é base essencial para o exercício das
atividades dos despachantes. É preciso que todos estejam cientes de seus direitos e deveres,
individuais e coletivos", comenta.
As próximas edições acontecem em Guarapuava (13 e 14/07), Umuarama (20 e 21/07), Wenceslau
Braz (27 e 28/07), Curitiba (3 e 4/08), Caiobá (24 e 25/08), Londrina (24 e 25/08) e novamente em
Curitiba (14 e 15/09).
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