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Atendendo a convite formulado pelo Diretor-Geral das Aduanas do Brasil, Subsecretário de 
Aduana e Relações Internacionais, Sr. Fausto Coutinho, o Secretário-Geral da OMA, Sr. Kunio 
Mikuriya, participou da cerimônia de abertura do Centro Regional Conjunto de Capacitação 
Aduaneira, em Brasília, no dia 6 de abril de 2010. Para marcar a abertura, o CRC organizou, nos 
dias 7 e 8 de abril, um seminário internacional com o tema “Aduana e Empresas: Cooperação 
para Melhoria do Desempenho do Comércio Exterior”. 
 
O CRC está instalado na Escola de Administração fazendária (Esaf), na cidade de Brasília. Na 
cerimônia de abertura, o Secretário da Receita Federal do Brasil (RFB), Sr. Otacílio Cartaxo, 
declarou que, ao sediar o CRC, o Brasil dá provas  de que deixou de ser um simples aprendiz na 
comunidade aduaneira global, para se tornar um parceiro ativo da OMA, inclusive nas suas 
atividades de fortalecimento de capacidades. Elogiando a iniciativa do Brasil, o Secretário-Geral 
Kunio Mikuriya declarou “Estou muito feliz que o novo CRC tenha sido instalado em um país que 
progride no sentido  da  adesão à Convenção de Quioto Revisada. Por intermédio do CRC, o 
Brasil terá muito a oferecer e uma experiência a compartilhar na região das Américas. Ademais, 
o CRC oferece um  ambiente multilinguístico, utilizando o português e o espanhol, além dos 
idiomas oficiais da OMA, o que será um benefício não apenas para a região das Américas, mas 
também para os países de língua oficial portuguesa (CPLP). Espero ver grandes avanços no 
fortalecimento das capacidades efetuado pelo CRC em Brasília, conjuntamente com o CRC em 
Santo Domingo e o Escritório Regional para Fortalecimento das Capacidades de Buenos Aires.” 
 
O seminário, com o tema “Aduana e Empresas: Cooperação para Melhoria do Desempenho do 
Comércio Exterior”, que ocorreu a seguir à inauguração, foi uma excelente ocasião pata troca de 
pontos de vista entre as Aduanas e o setor privado, na busca do entendimento recíproco bem 
como no sentido de explorar benefícios comuns. O Secretário-Geral Mikuriya proclamou o 
discurso de abertura do Seminário, analisando o tema numa perspectiva mais ampla. Click here 
to view his presentation. 
 
O Secretário-Geral Mikuriya aproveitou a oportunidade para se encontrar com o Ministro da 
Fazenda do Brasil, Guido Mantega, tendo discutido sobre o papel de liderança que o Brasil terá 
na região, graças à modernização dos procedimentos aduaneiros baseada na Convenção de 
Quioto Revisada. O Ministro Mantega declarou o seu apoio à Aduana e a sua intenção de 
aumentar os recursos humanos para melhorar a gestão e o controle fronteiriços.  O Sr. Mikuriya 
também se encontrou com funcionários superiores do Ministério das Relações Exteriores, com a 
finalidade de rever uma série de pontos que permitam ao Brasil dar uma contribuição efetiva à 
OMA, incluindo a sua rápida adesão à Convenção de Quioto Revisada e o aumento da proteção 
aos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI). 
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