
Dezembro de 2015

A sede campestre da ADEJOI foi 
inaugurada e entregue aos asso-
ciados no dia 12 de dezembro, 

num evento de confraternização e muita 
comemoração. O terreno foi adquirido 
em 1994 com 82 mil m2. Hoje a sede tem 
uma área construída  de 800 metros qua-
drados, com investimento no valor de 
aproximadamente R$ 780 mil. O local po-
derá ser usado pelos associados e familia-
res para eventos e atividades.

Inauguração é prestigiada por autoridades e lideranças
Várias autoridades foram parabenizar o presidente da ADEJOI, Walter Santos Flores,   

a diretoria e associados nesse momento significativo para a entidade. 

Associação dos Despachantes de Trânsito de Joinville e Região
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O evento de inauguração 
teve momentos de emoção.  
A Diretoria da ADEJOI fez 
uma homenagem ao presi-
dente Walter Santos Flores 
entregando uma placa com 
dizeres que ressaltam sua 
competência, honestidade e 
carinho com os associados. 

A mesma placa foi instalada 
na entrada da sede para re-
gistrar o momento.Depois, 
foi feito um justo reconhe-
cimento à esposa dele, Da-
niela Pacheco Dias, pelo em-
penho junto à Associação e 
companheirismo em prol da 
classe de despachantes.

Desde que assumi a presidência 
da Associação dos Despachantes de 
Trânsito de Joinville e Região, tenho 
me dedicado cada dia mais para os 
despachantes, fazendo com que cada 
um de nossos associados possa desem-
penhar suas atividades com profissio-
nalismo, ética e honestidade, conquis-
tando a confiança de nossos clientes e 
órgãos de trânsito envolvidos.

É um orgulho poder represen- 
tá-los junto à Adotesc - Associação 
dos  Despachantes de Trânsito do 
Estado  de SC - como presidente do 
Conselho de Administração que re-
úne  os presidentes de associações  
regionais.  Com muita satisfação fa-
ço parte também da Creditran. Sou 
sócio fundador da Cooperativa e 
atuo como Delegado Regional desde 
sua fundação.

Encerramos 2015 com a entrega 
da sede campestre aos associados e 
recebendo em nossa casa as autori-
dades que contribuem para nosso 
trabalho. Esses nobres e reconheci-
dos profissionais sempre estiveram 

me apoiando e estiveram ao lado dos 
Despachantes em busca dos nossos 
objetivos. Foi assim que conseguimos 
inúmeras conquistas da categoria ao 
longo destes mais de 35 anos de ati-
vidades da Adotesc.

Na Adotesc já tive a oportunidade 
de ser vice-presidente, tesoureiro, 
presidente do conselho de adminis-
tração.

Em nível nacional, já fui presiden-
te interino da FENADESP durante 
os quatro anos de tramitação da lei 
10.602/2002 que regulamentou a pro-
fissão de Despachante Documentalis-
ta e criou os Conselhos Federal e Es-
tadual. Trabalho este que contou com 
a participação direta do nosso ex-de-
putado federal José Carlos Vieira que, 
juntamente com o deputado Arnaldo 
Faria de Sá, cuidaram desde a reda-
ção do projeto PLC-3752/A, que gerou 
a  lei 10602, bem como sua tramitação 
e aprovação. Quero aqui externar nos-
so agradecimento ao deputado José 
Carlos Vieira por este feito em favor dos 
Despachantes de Trânsito do Brasil.

Nesse contexto atuei como presi-
dente do Conselho Regional dos Des-
pachantes Documentalistas (CRDD/
SC) e presidente do Sindicato dos 
Despachantes. 

Sinto-me honrado em poder contar 
com o apoio dos associados, das au-
toridades e sei também que contam 
com o apoio de um número grande 
de Presidentes Regionais, Delegados 
e Despachantes.

Diante de toda essa trajetória, 
estou preparado e pronto para as-
sumir uma posição maior e poder 
trabalhar ainda mais para os des-
pachantes de trânsito de Santa Ca-
tarina. Unidos somos mais fortes e a 
classe de despachantes de trânsito 
tem uma imagem positiva em Santa 
Catarina que precisa ser resgatada.

Quero destacar aqui o importante 
apoio do deputado estadual, Joinvi-
lense, Darci de Matos, nas últimas 
conquistas que foi a segunda via da 
CRLV, o primeiro emplacamento e 
a recente conquista que foi a biome-
tria. Nossos projetos vão muito além, 

pois queremos um dia ter mais par-
ceria com o governo, no sentido de 
conquistarmos a transferência, al-
terações de dados, enfim, fazer com 
que os policiais tenham mais dedica-
ção à segurança pública, e deixando 
os trabalhos administrativos e prin-
cipalmente a regularização de veícu-
los para os despachantes.

Nossa valorização depende de nós 
mesmos e por isso devemos atuar 
com responsabilidade, competên-
cia e participação de todos! Vamos 
construir um 2016 melhor, com mais 
realizações.

Walter Santos Flores,  
presidente da ADEJOI

EDITORIAL Profissionalismo e ética

Homenagens marcam inauguração
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Depoimentos ressaltam as conquistas da categoria

“Com meus cordiais cumprimentos, agra-
deço a gentileza do convite. Impossibilitado 
de comparecer, parabenizo a Diretoria, as-
sociados e familiares por esta relevante con-
quista”, deputado federal Mauro Mariani 

“Acusamos e agradecemos o convite  para a 
inauguração da sede campestre da ADEJOI, 
almejando brilho e êxito ao evento”, senador 
Dário Berger.

“É com grande satisfação que acusamos o 
recebimento do convite. Sabemos da gran-
de importância deste evento para a cidade 
e região. Nos colocamos à disposição para 
sempre que necessário, desejando sucesso ao 
evento”, deputado federal Celso Maldaner.

“Desejo sucesso à ADEJOI com essa inaugu-
ração de uma sede campestre e estamos à 
disposição em prol da categoria dos despa-
chantes”, senador Dalírio Beber.

Outras autoridades 
prestigiaram o evento

Mensagens recebidas parabenizam a ADEJOI

Entre as autoridades presentes, foram 
registradas as presenças dos presiden-
tes das Associações Regionais de Des-
pachantes de Lages, Volnei Coelho, e de 
Criciúma, Florentino Cizeski. Além deles, 
delegados da Creditran e integrantes de 
outras diretorias também participaram.

O prefeito de Garuva José Chaves e 
os vereadores de Joinville Odir Nunes, 
Roberto Bizzoni e Pastora Léa também 
foram na inauguração, assim como o 
vereador de Araquari Fabiano Garcia e 
o sub-prefeito da Região Sul de Joinville, 
Rogério Atanásio. 

As autoridades que não conseguiram estar presentes por outros compromissos de 
final de ano mandaram mensagens. O governador do Estado, João Raimundo Colom-
bo, justificou a ausência, enviou cumprimentos a todos os associados e pediu que a se-
cretária de Desenvolvimento Regional de Joinville, Simone Schramm o representasse.

“Essa sede mostra a importância da categoria e da unidade que o associati-
vismo proporciona. Um exemplo vale mais do que mil palavras e precisa ser 
enaltecido, por isso ressalto esse trabalho feito pela ADEJOI e levarei como 
exemplo por onde eu estiver. Historicamente, vemos que o sucesso de algumas 
ações na Europa e nos Estados Unidos surgem nas comunidades. Isso é asso-
ciativismo e é isso que a ADEJOI está fazendo, sem esperar que alguém faça 
por eles. A seriedade e a credibilidade dos despachantes catarinenses tem si-
do difundidas e elogiadas nacionalmente”, senador Paulo Bauer.

“A categoria dos despachantes tem nosso respeito e admiração, pois geram mais 
de cinco mil empregos no Estado e são parceiros na arrecadação. As últimas 
conquistas revelam a organização da classe, pois são os únicos despachantes do 
Brasil que podem emitir no próprio escritório os documentos de licenciamento 
dos veículos. O projeto da segunda via  dos CRLV´s e do primeiro emplacamento 
serem feitos nos escritórios também é pioneiro. Conheci a ADOTESC por meio 
do amigo Walter Santos Flores, presidente do Conselho de Administração, que 
junto com Mauro Schnaider, na época presidente da ADOTESC, esteve com o go-
vernador Raimundo Colombo em 2010 e eu fiquei responsável por acompanhar 
o projeto, que foi aprovado em plenário e a lei foi sancionada pelo governador”, 
Darci de Matos, deputado estadual, representando no ato o presidente da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gelson Merísio.

“Conheço a trajetória de vida de Walter Santos Flores e sei do seu empenho 
em conseguir os avanços para a categoria. Deixo registrado nosso reconhe-
cimento ao nobre trabalho dos despachantes, um segmento importante pa-
ra o Estado e para os cidadãos de maneira geral. Parabenizo os associados 
e a Diretoria pela bela sede, que certamente servirá de cenário para os fu-
turos eventos”, Dirceu Silveira Júnior, Delegado Regional da Polícia Civil. 

“A região de Joinville é um importante polo da economia catarinense e sabe-
mos que os despachantes tem importante papel nesse contexto. Parabenizo 
a organização da categoria e desejo ainda mais sucesso a todos os associa-
dos que tão bem atuam em prol dos cidadãos joinvillenses”, Rodrigo Fachi-
ni, presidente da Câmara de Vereadores de Joinville.

“A ADEJOI está de parabéns por 
essa inauguração, tornando-se a 
primeira no Estado com uma sede 
tão grande e com estrutura para 
receber todos os associados. Co-
nhecemos o trabalho do presidente 
Walter Santos Flores e sabemos que 
a dedicação junto com a Diretoria 
e associados é merecedora desse 
resultado”, José Fernandes Neto, 
presidente da Creditran.

“Poder entregar aos associados uma 
sede como essa não é trabalho fácil, 
por isso parabenizamos a ADEJOI 
pelo excelente trabalho realizado 
ao longo dos últimos anos. O presi-
dente sempre esteve empenhado em 
melhorar cada vez mais o trabalho 
dos associados e bem representá-los, 
por isso sei que ele está preparado 
para novos desafios e apoio essa ca-
minhada”, José Henrique da Silva, 
presidente da Bludata.
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A ADEJOI – Associação dos Despa-
chantes de Trânsito de Joinville e Re-
gião foi fundada em 23 de janeiro de 
1986, portanto o evento serviu para co-
memorar também os 30 anos de funda-
ção, com alguns dias de antecedência.

A ADEJOI  abrange os municípios de 
Joinville, Araquari, Barra do Sul, São 
Francisco, Itapoá e Guaruva, conta 
com 43 Despachantes associados que 
com seus familiares e colaboradores 
somam mais de 700 pessoas.  Possui 
um escritório no centro de Joinville, 
que conta com uma estrutura comple-

ta para atendimento aos seus associa-
dos, com sala de administração, dire-
toria e sala de reunião, e agora possui 
a sede campestre para eventos e ativi-
dades.

A Associação está sob a presidência 
de Walter Santos Flores, que tem como 
prioridade estimular a população a uti-

lizar cada 
vez mais 
os serviços 
dos Despa-
chantes de 
Trânsito.

Benção da sede - No final da 
solenidade de inauguração, o Diácono 
Chico fez a benção do local evocando 
a todos que acompanhassem uma ora-
ção (Pai Nosso). Ele entregou um certi-
ficado ao presidente Walter Santos Flo-
res onde ficou registrado o momento e 
enalteceu a dedicação de toda a Dire-
toria na execução desta obra. 

Sorteios e presentes
Como em todas as festas de final de ano, a Diretoria da 

ADEJOI fez o sorteio de brindes, além da entrega de uma 
lembrança para todos os associados. Foram sorteados 
três computadores e para cada associado foi entregue um 
relógio de parede.

As autoridades também foram brindadas com uma pla-
ca que registra a inauguração.

Os ganhadores com o presidente: 
Renato Cesar Steuernagel, José 
Hélio Salles (representado pelo 
filho) e Leonardo Ravache

Relógios de 
parede foram 
entregues a todos 
os associados

Estrutura própria para atender os associados
Esposa e filhos do presidente 
Walter Flores prestigiam o evento


