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INSTRUTORES: 

Sean O’Regan – autor do
manual CTOC, ex
Investigador da Polícia
da África do Sul, com
mais de 30 anos de
experiência dedicados
ao combate ao crime
organizado. Atualmente
atua diretamente com
combate ao tráfico
transnacional de fauna
silvestre na Freeland –
África (Quênia), tendo
sido responsável por
treinamentos de C-TOC
com foco em fauna
silvestre em diversos
países e continentes.

Rod Khattabi – ex
Agente de Polícia
Federal dos Estados
Unidos, com mais de 20
anos de experiência em
combate ao crime
organizado
transnacional envolvido
em tráfico de pessoas,
trabalho escravo e
crimes ambientais, e com
expertise em combate a
crimes financeiros.
Atualmente é  Diretor da
Grace Farms Foundation
e atua como instrutor em
cursos como o CTOC em
diversos países.

Charles McKay – ex
agente da Aduana do
Reino Unido, com quase
30 anos de experiência,
especialista em fraudes
em licenças CITES e
pioneiro na primeira
equipe de trabalho
multi-agência de
combate ao tráfico de
espécies silvestres, junto
com investigações de
fraudes em licenças
CITES, no Aeroporto de
Heathrow, Londres.

Bryan Landry – atual
adido do Serviço de Vida
Selvagem e Pesca dos
Estados Unidos no Brasil,
agente de fiscalização e
implementação da lei do
US FWS em portos e
aeroportos dos Estados
Unidos, especialista em
fraudes em licenças
CITES, tráfico de
madeira ilegal, entregas
controladas, entre outros. 
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organizado transnacionalorganizado transnacional
(CTOC) foi desenvolvido(CTOC) foi desenvolvido

para ajudar ospara ajudar os
investigadores policiaisinvestigadores policiais
a identificar e desfazera identificar e desfazer

grupos de crimegrupos de crime
organizado transnacionalorganizado transnacional

envolvidos no tráfico deenvolvidos no tráfico de
animais silvestres.animais silvestres.  

CADEIAS DE FISCALIZAÇÃO
O curso equipa pontos apropriados de uma cadeia de
fiscalização com o conhecimento e as habilidades necessárias
para identificar e interromper as cadeias de suprimentos
organizadas e transfronteiriças do tráfico de animais silvestre

CASOS SIMULADOS
O curso CTOC é um pacote de treinamento prático
modularizado, que se baseia em tipologias de casos para
equipar as redes policiais com a capacidade necessária para
desmantelar os sindicatos do crime organizado. É dada ênfase
à inclusão de países de origem, trânsito e consumidores.

COORDENAÇÃO MULTIAGÊNCIA
Um objetivo fundamental do treinamento é aumentar e
sustentar a coordenação multiagência transnacional e o
compartilhamento de informações. Os participantes do CTOC
incluem agentes de alfândega, polícia, autoridades da vida
silvestre/florestal, promotores e investigadores de crimes
financeiros, ou seja, de agências de combate à lavagem de
dinheiro, de inspeção fiscal, e outras. 
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