
Tema: Curso Artigos Perigosos DGR – Categoria 3 – Inicial  

• Data: 20 até 23 de abril 

• Horário: das 8h30min até 12h e das 13h até 17h30 

• Carga horária: 32 horas 

• Local: plataforma Zoom 

• O certificado será homologado pela International Air Transport Association (IATA) e reconhecido 

pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – condições obrigatórias para ser legalmente 

aceito no mercado. 

• Mais informações, conteúdo programático, inscrições e valores disponíveis aqui. 

• Dúvidas? Fale conosco: eventos@sindicomis.com.br ou (11) 3255-2599. 

 

 

Tema: OEA para Comissária de Despachos e para os Despachantes Aduaneiros | 1ª turma 

• Datas: 20 e 22 de abril 

• Horário: das 9 às 11 horas e das 14 às 18 horas 

• Carga horária: 16 horas 

• Local: plataforma Zoom 

• Inclui certificado de capacitação e material didático 

• Público-alvo: dirigentes e funcionários de comissárias de despacho aduaneiro, assessorias 

aduaneiras, despachantes aduaneiros, exportadores, importadores, empresas industriais e 

comerciais, gerentes, analistas e demais profissionais interessados em conhecer ou aprofundar seus 

conhecimentos referentes ao tema. 

• Palestrantes: Walter Thomaz Jr. e Marina Castro Thomaz  

• Mais informações, conteúdo programático, inscrições e valores disponíveis aqui. 

• Dúvidas? Fale conosco: eventos@sindicomis.com.br ou (11) 3255-2599. 

 

 

Tema: Treinamento – Controle de Carga e Trânsito (CCT) na DU-E e na DUIMP 

• Data: 27 e 29 de abril 

• Horário: das 19h30 às 21h30 

• Carga horária: 4 horas 

• Local: plataforma Zoom 

• Inclui certificado de capacitação e material didático 

• Público-alvo: Agentes de carga, comissárias de despacho aduaneiro, despachantes aduaneiros, 

ajudantes de despachantes, importadores, exportadores, terminais de zona primária e secundária, 

fiel depositário, transportadoras locais, NVOCC, armadores, estudantes e demais profissionais do 

comércio exterior. 

• Palestrante: Jaqueline Rolim 

• Mais informações, conteúdo programático, inscrições e valores disponíveis aqui. 

• Dúvidas? Fale conosco: eventos@sindicomis.com.br ou (11) 3255-2599. 

 

 

Tema: Classificação Fiscal de Mercadorias 

• Data: 4, 6 e 10 de maio 

• Horário: das 19 às 21 horas 

• Carga horária: 6 horas 

• Local: plataforma Zoom 

• Inclui certificado de capacitação e material didático 

• Público-alvo: Comissárias de despachos aduaneiros, assessorias aduaneiras, despachantes 

aduaneiros, agentes de carga, exportadores, importadores, empresas industriais e comerciais, 

gerentes, analistas e demais profissionais interessados em conhecer ou aprofundar seus 

conhecimentos referentes ao tema. 

• Palestrante: Janine Anuda Rodrigues 

• Mais informações, conteúdo programático, inscrições e valores disponíveis aqui. 

• Dúvidas? Fale conosco: eventos@sindicomis.com.br ou (11) 3255-2599. 
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